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Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok
kompetenciáit?

I. A minősítési rendszer
A pedagógus-előmeneteli rendszer a pedagógus szakmai munkájának színvonalát és az
alapfeladatokon túlmutató szakmai teljesítményét jutalmazza a különböző minőségi fokozatokba való
besorolással, a fokozatokhoz rendelt fizetésemeléssel és a magasabb presztízsű szakmai feladatok
ellátásához szükséges jogosultság megadásával.
Az előmeneteli rendszer a hangsúlyt a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére helyezi, és
összekapcsolja a szaktanácsadást, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést (tanfelügyeletet) és a
minősítési eljárást a nevelés-oktatás minőségének javítása érdekében. A mesterpedagógusok és a
kutatótanárok tapasztalatára és munkájára számít a szaktanácsadás, az országos pedagógiai-szakmai
ellenőrzés és a minősítési eljárás is.

További részletek az Útmutató1 második, javított változatában:
V. Milyen pedagógus-előmeneteli rendszerre van szükség? – 12. oldal
VI. Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? – 13. oldal
VII. Hogyan épül fel a minősítési rendszer? – A) A pedagógus-életpálya szakaszai, a minősítési
rendszer fokozatai – 14. oldal
VIII. Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? (Pedagóguskompetenciák, fejlődési
szintek, indikátorok, a Pedagógus II. sztenderdszint indikátorlistája) –- 15. oldal

II. Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a
minősítési eljárásban a pedagógusok
kompetenciáit?
A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok, illetve a pedagógus
kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg, a pedagógus tevékenységéről kapott dokumentumok és a
személyes tapasztalatok alapján. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés visszajelzésének, valamint
az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részének a minősítés rendszerébe való integrálása

Az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez c. kiadvány második, javított változata elérhető az Oktatási Hivatal
honlapján:
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pd
f:
1

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
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Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok
kompetenciáit?

(30%) azáltal válik lehetségessé, hogy az értékelés egységesen kompetenciaalapú, azonos tartalmi és
módszertani elemek alkalmazásával történik.
Azért, hogy az értékelés ne csak minősítő, hanem fejlesztő/támogató szerepet is kapjon a
pedagógusok minősítésében, a pedagógus írásos visszajelzést kap az erősségeiről és fejlesztendő
területeiről.

A)

Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?2

A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a minősítőbizottság folytatja le, amely három főből áll.
Elnöke az OH által delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az Országos szakértői névjegyzéken
pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő
köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt.
Tagjai a gyakornoki minősítővizsga esetén valamely pedagógusképző felsőoktatási intézmény
tanárképzési központjának javaslatára az intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának,
gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja, aki
a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt, továbbá a pedagógust alkalmazó
köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott, pedagógus-szakvizsgával rendelkező
magasabb vezetői vagy vezetői megbízással rendelkező alkalmazott.
Tagjai a minősítési eljárás esetén az OH által delegált, az Országos szakértői névjegyzéken
pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő
köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt vagy
pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának,
gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja, aki a külön
jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett, továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési
intézmény vezetője vagy az általa megbízott, pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott.
Az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője.
Minősítőként csak a minősített pedagógussal azonos vagy magasabb fokozatba besorolt, azonos
munkakörben legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus vehet részt a minősítővizsgán
és a minősítési eljárásban.
A tanár minősítési eljárása esetén a minősítőbizottság egyik tagjának végzettsége és szakképzettsége
azonos kell, hogy legyen az értékelt tanárnak a minősítésre való jelentkezésében megjelölt tantárgya
tanítására jogosító végzettségével és szakképzettségével. Szakképző iskolában foglalkoztatott
pedagógus esetében, ha ez a feltétel nem teljesíthető, a minősítőbizottság egyik tagja olyan személy, aki
az Nkt. 98-99. §-ában vagy 3. mellékletében vagy a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvényben meghatározottak szerint taníthatja az értékelt tanárnak a minősítésre való jelentkezésben
megjelölt tantárgyát.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló rendelet alapján
2
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Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok
kompetenciáit?

A Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a
minősítőbizottság további tagja a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja.
Az egyházi intézményben vagy egyes magániskolákban a minősítővizsga és a minősítési eljárás
során a felsőoktatási intézmény által delegált köznevelési szakértőt az intézményfenntartó kéri fel. A
köznevelési szakértőt az egyházi fenntartó által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény
jelöli ki, ha az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott
pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan.
A szakértő, intézményvezető nem működhet közre közeli hozzátartozójának 3 minősítővizsgáján,
minősítési eljárásában.

További tudnivalók az Útmutató második, javított változatában:
X/H Melyek a minősítőbizottság feladatai? – 45. oldal

B)

Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)?

 Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a jelölt legalább két szakórájának
vagy foglalkozásának látogatása és elemzése, kivéve az óvodapszichológus, iskolapszichológus
közvetlen pszichológiai foglalkozását.
 A gyakornok e-portfóliójának áttekintése, értékelése (portfólióvédés), szakmai beszélgetés az
intézmény pedagógiai programjának megvalósításáról.

C)

Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán?

 Az e-portfólió, ennek védése és az intézmény pedagógiai programjáról folytatott beszélgetés
alapján.
 Ha a munkakör részét képezi, a meglátogatott szakórák vagy foglalkozások és ezek megbeszélése
alapján.
 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a tanfelügyelőnek a pedagógusra vonatkozó
megállapításai alapján.
 Az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján.
 A minősítővizsga szempontjainak való megfelelést a minősítőbizottság tagjai egyenként és
összességükben a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott súlyozási
szabályok alapján, egymástól függetlenül értékelik, és értékelésüket az OH által működtetett
informatikai támogató rendszerben dokumentálják.

3

Lásd a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontját.
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
változatának kivonata.
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D)

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok
kompetenciáit?

Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?4

1.) Pedagógus I., Pedagógus II.
A
Az értékelés elemei
1.

2.

A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése
A portfólióvédés értékelése
Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus
által vezetett foglalkozás értékelése
Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása5, a
munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése

B
%
50

20

Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei
3.

Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, az országos
pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai

30

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése

2.) Mesterpedagógus, Kutatótanár

1.

A
Az értékelés elemei
A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése
Szakértői, szaktanácsadói, intézményvezetői tevékenység, tehetséggondozás,
felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység, pedagógiai-módszertani fejlesztésben
való részvétel, akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban
Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása a portfólióban

B
%
50

A portfólióvédés értékelése.
2.

Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus
által vezetett foglalkozás értékelése
Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a
munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése

20

Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei
3.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások
tapasztalatai

30

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról.
5
Nem képezi a munkakör részét a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai
előadó, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak esetében.
4

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
változatának kivonata.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

E)

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok
kompetenciáit?

Mit értékelnek a minősítési eljáráson?

A minősítési eljárás során a minősítőbizottság áttekinti a pedagógus által feltöltött e-portfóliót, az
intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, valamint az országos pedagógiai-szakmai
ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelését. A bizottság a meglátogatott órák/foglalkozások, az e-portfólió
és védése alapján értékeli a pedagógus kompetenciáinak fejlettségi szintjét.
A minősítési eljárás szempontjainak való megfelelést a minősítőbizottság tagjai egyenként egymástól
függetlenül és összesítetten is a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott
súlyozási szabályok alapján értékelik, és értékelésüket az OH által működtetett informatikai támogató
rendszerben dokumentálják.

További részletek az Útmutató második, javított változatában:
X/F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? – 34. oldal
XIII/2. sz. melléklet A minősítés folyamatábrái – 102. oldal
X/G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje? – 35. oldal

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
változatának kivonata.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az eljárásrend lépései
a minősítővizsga esetén
A 2 év gyakornoki idő lejártának
hónapjában, vagy ha a gyakornoki idő nem
a tanítási év közben jár le, a tanítási év
utolsó
hónapjában
kötelező
a
minősítővizsga.
Tanár esetén az általa tanított tantárgyak
közül a minősítővizsgára kiválasztott, a
jelentkezéskor legalább heti két órában
tanított tantárgyat kell megjelölni.
Az e-portfólió elkészítésére, minősítésre való
felkészülésre a gyakornoki idő alatt, a
mentor közreműködésével kerül sor.
Ha a minősítővizsga kijelölt időpontja a
következő tanévre esik, a pedagógus az azt
megelőző tanítási év végéig módosíthatja eportfólióját, amikor a minősítésre sor kerül.
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Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

Megvalósuló tevékenységek
Intézményvezető
Rögzíti a minősítővizsga
időpontját az OH által
működtetett informatikai
támogató rendszerben.
Az OH által működtetett
informatikai támogató
rendszerben az országos
pedagógiai-szakmai
ellenőrzés rögzített
eredményeit ellenőrzi,
összeállítja és feltölti
az intézményi önértékelés
pedagógusra vonatkozó
részeit6, biztosítja az
intézményben zajló
minősítővizsga feltételeit.
Megszervezi az
órák/foglalkozások
látogatásának
lebonyolítását.

Jelölt
Az e-portfólió
elkészítése7.
A jelentkezés évének
november 30. napjáig
feltölti az e-portfólióját az
OH által működtetett
informatikai támogató
rendszerbe. Ha a
minősítővizsga kijelölt
időpontja a következő
tanévre esik, a pedagógus
az azt megelőző tanítási
év végéig módosíthatja eportfólióját, amikor a
minősítésre sor kerül.

Minősítőbizottság
Az OH az általa
működtetett informatikai
támogató rendszer
segítségével kijelöli a
minősítő-bizottság
elnökét, tagját.
A minősítőbizottság
elnöke a minősítővizsga
előtt tizenöt nappal
felveszi a kapcsolatot a
minősítővizsgán részt
vevő pedagógussal, a
minősítőbizottság
tagjával, a pedagógust
foglalkoztató intézmény
vezetőjével.
Egyezteti a
minősítővizsga részletes
menetét.

Dokumentumok/eredmény
A minősítővizsga dokumentumai
a bizottság rendelkezésére állnak.
A jelölt minden szükséges
tájékoztatást megkap az
minősítővizsga módszereiről,
eszközéről, lefolytatásáról.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai és az összegző értékelés, valamint az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemei

Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei
egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. Az e-portfólió tartalmi elemei:
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

a szakmai önéletrajz,
a nevelő-oktató munka dokumentumai,
a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai,
önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai,
a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása,
a szakmai életút értékelése.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított változatának kivonata.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Előzetes felkészülés:
A pedagógus e-portfóliójának áttekintése, a
kompetenciák értékelése.
A szakértők kérdéseket állítanak össze az eportfólió értékelése alapján, a kérdéseket
eljuttatják a pedagógushoz a védés előtt 7
nappal.
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés
és az intézményi önértékelés gyakornokra
vonatkozó részeinek áttekintése.
Helyszíni tevékenységek:
A helyszínen vizsgálandó dokumentumok
áttekintése.
A pedagógus két órájának/foglalkozásának
látogatása, megbeszélése, majd ezek alapján
a kompetenciák értékelése, ide nem értve az
óvodapszichológus, iskolapszichológus
közvetlen pszichológiai foglalkozását.
A kompetenciák értékelése az e-portfólió és
védésének alapján.
Összegző értékelés, dokumentáció.

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

Kérdéseket állít össze az
e-portfólió értékelése
alapján, a kérdéseket
eljuttatja a pedagógushoz
a védés előtt 7 nappal.
A minősítővizsga lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt.
A minősítővizsga módszerei:
 az e-portfólió előzetes vizsgálata,
 a pedagógus által tartott szakórák, foglalkozások látogatása, megbeszélése.
Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a
munkakör ellátása során keletkezett dokumentumok elemzése és a hozzájuk
kapcsolódó szakmai megbeszélés képezi a kompetenciák értékelésének az
alapját.
 az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének
megismerése,
 az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek
megismerése,
 felkészülés a védés lebonyolítására,
 az e-portfólió védésének lebonyolítása, a kompetenciák értékelése az eportfólió dokumentumai és a védés alapján.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított változatának kivonata.

A minősítőbizottság tagjai
elkészítik a
pedagóguskompetenciák
értékelését, majd az elnök
elkészíti és feltölti az összegző
értékelést (lásd összegző
értékelés táblázata) az OH által
működtetett informatikai
támogató rendszerbe.
A minősítővizsga során az
értékelés elemeit a 326/2013.
(VIII. 30.) kormányrendelet 1.
melléklete határozza meg.
A Pedagógus I. fokozat
eléréséhez az összpontszám
60%-a szükséges.
Értékelés:
megfelelt: a Pedagógus I.
fokozatba lép,
nem felelt meg: ha az első
sikertelen vizsgája, akkor a
gyakornoki idő 2 évvel
meghosszabbodik, ha nem az első
sikertelen vizsgája, akkor a
foglalkoztatási jogviszonya az
adott intézményben megszűnik.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az eljárásrend lépései
a minősítési eljárásnál
Pedagógus I  Pedagógus II.
Saját kezdeményezésére min. 6 év Pedagógus
I.-ben szerzett gyakorlat után.
A Pedagógus I.-ben szerzett gyakorlat 9.
évében kötelező.
A minősítési eljárásra történő jelentkezést az
adott év április 30-áig kezdeményezi a
pedagógus az intézményvezetőnél,
megjelölve a minősítés során elérni kívánt
fokozatot, tanár esetén az általa tanított
tantárgyak közül a minősítési eljárásra
kiválasztott, a jelentkezéskor legalább heti
két órában tanított tantárgyat.
Az e-portfólió elkészítése.
Ha a minősítési eljárás kijelölt időpontja a
következő tanévre esik, a pedagógus az azt
megelőző tanítási év végéig módosíthatja eportfólióját, amikor a minősítésre sor kerül.
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Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

Megvalósuló tevékenységek
Intézményvezető
Május 10-éig rögzíti a
jelentkezést az OH által
működtetett informatikai
támogató rendszerben.
Az OH által üzemeltetett
informatikai támogató
rendszerben az országos
pedagógiai-szakmai
ellenőrzés rögzített
eredményeit ellenőrzi,
összeállítja és feltölti az
intézményi önértékelés
pedagógusra vonatkozó
részeit8, biztosítja az
intézményben zajló
minősítési eljárás
feltételeit.

Dokumentumok/eredmény

Jelölt

Minősítőbizottság

Az e-portfólió elkészítése.

Az OH az általa
működtetett informatikai
támogató rendszer
segítségével kijelöli a
minősítőbizottság elnökét,
tagját.
A minősítőbizottság
elnöke a minősítési eljárás
előtt tizenöt nappal
felveszi a kapcsolatot a
minősítési eljárásban részt
vevő pedagógussal, a
minősítőbizottság
tagjával, a pedagógust
foglalkoztató intézmény
vezetőjével.
Egyezteti a minősítési
eljárás részletes menetét.
Kérdéseket állít össze az
e-portfólió értékelése
alapján, a kérdéseket
eljuttatja a pedagógushoz
a védés előtt 7 nappal.

A jelentkezés évének
november 30. napjáig
feltölti az e-portfólióját az
OH által működtetett
informatikai támogató
rendszerbe. Ha a
minősítési eljárás kijelölt
időpontja a következő
tanévre esik, a pedagógus
az azt megelőző tanítási
év végéig módosíthatja eportfólióját, amikor a
minősítésre sor kerül.

Megszervezi az
órák/foglalkozások
látogatásának
lebonyolítását.

A minősítési eljárás
dokumentumai a bizottság
rendelkezésére állnak.
A jelölt minden szükséges
tájékoztatást megkap a minősítési
eljárás módszereiről, eszközéről,
lefolytatásáról.

Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések.
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított változatának kivonata.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

Előzetes felkészülés:

A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt

A pedagógus kompetenciáinak értékelése az
e-portfólió dokumentumai alapján.

A minősítési eljárás módszerei:
 az e-portfólió előzetes vizsgálata,
 a pedagógus által tartott szakórák, foglalkozások látogatása, megbeszélése.
Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a
munkakör ellátása során keletkezett dokumentumok elemzése és a hozzájuk
kapcsolódó szakmai diskurzus képezi a kompetenciák értékelésének az
alapját.
 az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének
megismerése,
 az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek
megismerése,
 felkészülés a védés lebonyolítására,
 az e-portfólió védésének lebonyolítása, a kompetenciák értékelése.

A szakértők kérdéseket állítanak össze az eportfólió értékelése alapján, a kérdéseket
eljuttatják a pedagógushoz a védés előtt 7
nappal.
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés
és az intézményi önértékelés pedagógusra
vonatkozó részeinek megismerése.
Helyszíni tevékenységek:
A helyszínen vizsgálandó dokumentumok
áttekintése, értékelése.
Ha a munkakör részét képezi a pedagógus két
órájának/foglalkozásának látogatása,
megbeszélése, majd ezek alapján a
kompetenciák értékelése, ide nem értve az
óvodapszichológus, iskolapszichológus
közvetlen pszichológiai foglalkozását.
A pedagóguskompetenciák értékelése az
e-portfólió védése alapján.
Összegző értékelés, dokumentáció.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított változatának kivonata.

A minősítőbizottság tagjai
elkészítik a
pedagóguskompetenciák
értékelését, majd az elnök
elkészíti és feltölti az összegző
értékelést (lásd összegző
értékelés táblázata) az OH által
működtetett informatikai
támogató rendszerbe.
A minősítési eljárás során az
értékelés elemeit a 326/2013.
(VIII. 30.) kormányrendelet 1.
melléklete határozza meg.
A Pedagógus II. fokozat
eléréséhez az összpontszám
75%-a szükséges.
Értékelés:
megfelelt: a Pedagógus II.
fokozatba lép,
újabb minősítés szükséges:
megismételt eljárásra minimum 2
év múlva, legkésőbb a 11. évben
kerülhet sor.
Az újabb minősítési eljárás
sikertelensége esetén
munkaviszonya megszűnik.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az eljárásrend lépései
a minősítési eljárásnál
Pedagógus II.  Mesterpedagógus
Saját kezdeményezésére min. 6 év
Pedagógus II.-ben szerzett gyakorlat és
pedagógus-szakvizsga megléte esetén.
A nem kötelező minősítési eljárásra történő
jelentkezést az adott év április 30-áig
kezdeményezi az intézményvezetőnél,
megjelölve a minősítés során elérni kívánt
fokozatot, tanár esetén az általa tanított
tantárgyak közül a minősítési eljárásra
kiválasztott, a jelentkezéskor legalább heti
két órában tanított tantárgyat.
Az e-portfólió elkészítése.
Ha a minősítési eljárás kijelölt időpontja a
következő tanévre esik, a pedagógus az azt
megelőző tanítási év végéig módosíthatja eportfólióját, amikor a minősítésre sor kerül.

9

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

Megvalósuló tevékenységek
Intézményvezető
Május 10-éig rögzíti a
jelentkezést az OH által
működtetett informatikai
támogató rendszerben.
Az OH által üzemeltetett
informatikai támogató
rendszerben az országos
pedagógiai-szakmai
ellenőrzés rögzített
eredményeit ellenőrzi,
összeállítja és feltölti az
intézményi önértékelés
pedagógusra vonatkozó
részeit9, biztosítja az
intézményben zajló
minősítési eljárás
feltételeit.
Megszervezi az
órák/foglalkozások
látogatásának
lebonyolítását.

Dokumentumok/eredmény

Jelölt

Minősítőbizottság

Az e-portfólió elkészítése.

Az OH az általa
működtetett informatikai
támogató rendszer
segítségével kijelöli a
minősítőbizottság elnökét,
tagját.

A jelentkezés évének
november 30. napjáig
feltölti az e-portfólióját az
OH által működtetett
informatikai támogató
rendszerbe.
Ha a minősítési eljárás
kijelölt időpontja a
következő tanévre esik, a
pedagógus az azt
megelőző tanítási év
végéig módosíthatja eportfólióját, amikor a
minősítésre sor kerül.

A minősítőbizottság
elnöke a minősítési eljárás
előtt tizenöt nappal
felveszi a kapcsolatot a
minősítési eljárásban részt
vevő pedagógussal, a
minősítőbizottság
tagjával, a pedagógust
foglalkoztató intézmény
vezetőjével.
Egyezteti a minősítési
eljárás részletes menetét.

A minősítési eljárás
dokumentumai a bizottság
rendelkezésére állnak.
A jelölt minden szükséges
tájékoztatást megkap a minősítési
eljárás módszereiről, eszközéről,
lefolytatásáról.

Kérdéseket állít össze az
e-portfólió értékelése
alapján, a kérdéseket
eljuttatja a pedagógushoz
a védés előtt 7 nappal.

Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések.
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított változatának kivonata.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Előzetes felkészülés:
A pedagóguskompetenciák értékelése az
e-portfólió dokumentumai alapján.
A szakértők kérdéseket állítanak össze az eportfólió értékelése alapján, a kérdéseket
eljuttatják a pedagógushoz a védés előtt 7
nappal.
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés
és az intézményi önértékelés pedagógusra
vonatkozó részeinek megismerése.
A minősítőbizottság kiemelten figyelembe
veszi a 326/2013. (VIII. 30.)
kormányrendelet 4. § (5) és (6)
bekezdésében felsorolt tevékenységeket,
intézményvezető, intézményegység-vezető
és vezetőpedagógus esetében a vezetői
tevékenységet.
Helyszíni tevékenységek:
A helyszínen vizsgálandó dokumentumok
áttekintése, értékelése.
Ha a munkakör részét képezi, a pedagógus
egy órájának/foglalkozásának látogatása,
megbeszélése, majd ezek alapján a
kompetenciák értékelése − ide nem értve az
óvodapszichológus, iskolapszichológus
közvetlen pszichológiai foglalkozását.
A kompetenciák értékelése az e-portfólió
védésének alapján.
Összegző értékelés, dokumentáció.

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt10
A minősítési eljárás módszerei:
 az e-portfólió előzetes vizsgálata,
 a pedagógus által tartott szakórák, foglalkozások látogatása, megbeszélése.
Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a
munkakör ellátása során keletkezett dokumentumok elemzése és a hozzájuk
kapcsolódó szakmai diskurzus képezi a kompetenciák értékelésének az alapját.
 az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének
megismerése,
 az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek
megismerése,
 szakértői, szaktanácsadói, intézményvezetői tevékenység, tehetséggondozás,
felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység, pedagógiai-módszertani
fejlesztésben való részvétel, akkreditált jó gyakorlat áttekintése, értékelése,
 felkészülés a védés lebonyolítására,
 az e-portfólió védésének lebonyolítása, értékelése.

A minősítőbizottság tagjai
elkészítik a
pedagóguskompetenciák
értékelését, majd az elnök
elkészíti és feltölti az összegző
értékelést (lásd összegző
értékelés táblázata) az OH által
működtetett informatikai
támogató rendszerbe. A
minősítési eljárás során az
értékelés elemeit a 326/2013.
(VIII. 30.) kormányrendelet 1.
melléklete határozza meg.
A Mesterpedagógus fokozat
eléréséhez az összpontszám 85%a szükséges.
Értékelés:
megfelelt: a Mesterpedagógus
fokozatba lép,
nem felelt meg: a Pedagógus II.
fokozatban marad.
Megismételt eljárásra minimum 2
év múlva kerülhet sor.

Elnöke: az OH által delegált szakértő, tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet
foglalkoztató intézmény vezetője. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7§ (5) alapján csak azonos vagy magasabb fokozatba tartozó, azonos munkakörben legalább öt év szakmai
gyakorlattal rendelkező pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában. Részletesen lásd: X/A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési
eljárásban? c. fejezetet.
10

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított változatának kivonata.
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Az eljárásrend lépései
a minősítési eljárásnál
Pedagógus II.  Kutatótanár11

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

Megvalósuló tevékenységek
Intézményvezető

A legalább Pedagógus II. fokozatba besorolt
pedagógus kezdeményezheti a Kutatótanár
fokozatba történő átsorolását a
munkáltatónál.

Május 10-éig rögzíti a
jelentkezést az OH által
működtetett informatikai
támogató rendszerben.

Feltétele: Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus

Az OH által üzemeltetett
informatikai támogató
rendszerben az országos
pedagógiai-szakmai
ellenőrzés rögzített
eredményeit ellenőrzi,
összeállítja és feltölti az
intézményi önértékelés
pedagógusra vonatkozó
részeit12, biztosítja az
intézményben zajló
minősítési eljárás
feltételeit.

fokozatba besorolt pedagógus, aki a munkaköre
ellátásához szükséges végzettséghez és
szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen
szerzett tudományos fokozattal, valamint doktori
cselekmény alapján szerzett doktori címmel
rendelkezik, rendszeres szakmai publikációs
tevékenységet folytat, továbbá rendelkezik
tizennégy év szakmai gyakorlattal.

A nem kötelező minősítési eljárásra történő
jelentkezést az adott év április 30-áig
kezdeményezi az intézményvezetőnél,
megjelölve a minősítés során elérni kívánt
fokozatot, tanár esetén az általa tanított
tantárgyak közül a minősítési eljárásra
kiválasztott, a jelentkezéskor legalább heti
két órában tanított tantárgyat. tantárgyat.

Minősítőbizottság

Az e-portfólió elkészítése.

Az OH az általa
működtetett informatikai
támogató rendszer
segítségével kijelöli a
minősítőbizottság elnökét,
tagját.

A jelentkezés évének
november 30. napjáig
feltölti az e-portfólióját az
OH által működtetett
informatikai támogató
rendszerbe. Ha a
minősítési eljárás kijelölt
időpontja a következő
tanévre esik, a pedagógus
az azt megelőző tanítási
év végéig módosíthatja eportfólióját, amikor a
minősítésre sor kerül.

12

A jelölt minden szükséges
tájékoztatást megkap a minősítési
eljárás módszereiről, eszközéről,
lefolytatásáról.

A minősítőbizottság
elnöke a minősítési eljárás
előtt tizenöt nappal
felveszi a kapcsolatot a
minősítési eljárásban részt
vevő pedagógussal, a
minősítőbizottság
tagjával, a pedagógust
foglalkoztató intézmény
vezetőjével.

Megszervezi az
órák/foglalkozások
látogatásának
lebonyolítását.

Az e-portfólió elkészítése.

11

Dokumentumok/eredmény

Jelölt

Egyezteti a minősítési
eljárás részletes menetét.

Mesterpedagógus fokozatból is kérheti a pedagógus a minősítési eljárást Kutatótanár fokozatba kerüléshez.
Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított változatának kivonata.
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Ha a minősítési eljárás kijelölt időpontja a
következő tanévre esik, a pedagógus az azt
megelőző tanítási év végéig módosíthatja eportfólióját, amikor a minősítésre sor kerül.

Előzetes felkészülés:
A pedagóguskompetenciák értékelése az
e-portfólió dokumentumai alapján.
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés
és az intézményi önértékelés pedagógusra
vonatkozó részeinek megismerése.
Az e-portfólióban bemutatott kutatásifejlesztési tevékenység áttekintése, majd
ezek alapján a kompetenciák értékelése.

13

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

Az OH megvizsgálja,
hogy a pedagógus
megfelel-e a Kutatótanár
fokozatba történő
besorolás feltételeinek,
valamint megszervezi a
minősítési eljárást.
Kérdéseket állít össze az
e-portfólió értékelése
alapján, a kérdéseket
eljuttatja a pedagógushoz
a védés előtt 7 nappal.
A minősítési eljárás lefolytatása a 4 tagú minősítőbizottság előtt13
A minősítési eljárás módszerei:
 az e-portfólió előzetes vizsgálata,
 a pedagógus által tartott szakórák, foglalkozások látogatása, megbeszélése.
Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a
munkakör ellátása során keletkezett dokumentumok elemzése és a hozzájuk
kapcsolódó szakmai diskurzus képezi a kompetenciák értékelésének az alapját.
 az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének
megismerése,

A minősítőbizottság tagjai
elkészítik a
pedagóguskompetenciák
értékelését, majd az elnök
elkészíti és feltölti az összegző
értékelést (lásd összegző
értékelés táblázata) az OH által
működtetett informatikai
támogató rendszerbe.
A minősítési eljárás során az
értékelés szempontjait, a
szempontok értékelésének módját

Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a minősítőbizottság negyedik tagja a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított változatának kivonata.
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Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

Helyszíni tevékenységek:



A helyszínen vizsgálandó dokumentumok
áttekintése, majd ezek alapján a
kompetenciák értékelése. Ha a munkakör
részét képezi, a pedagógus egy
órájának/foglalkozásának látogatása,
megbeszélése, majd ezek alapján a
kompetenciák értékelése, ide nem értve az
óvodapszichológus, iskolapszichológus
közvetlen pszichológiai foglalkozását.





az intézményi önértékelésnek az adott pedagógusra vonatkozó elemeinek
megismerése,
kutatási-fejlesztési tevékenység, munka áttekintése, értékelése,
felkészülés a védés lebonyolítására,
az e-portfólió védésének lebonyolítása, értékelése.

Az e-portfólió védésének értékelése.
Összegző értékelés, dokumentáció.

a 326/2013. (VIII.. 30.)
kormányrendelet 1. melléklete
határozza meg.
A Kutatótanár fokozat eléréséhez
az összpontszám 85%-a
szükséges.
Értékelés:
megfelelt: a Kutatótanár
fokozatba lép,
nem felelt meg: a korábbi
fokozatában marad.
Megismételt eljárásra minimum 2
év múlva kerülhet sor.
Kutatótanár fokozatba az összes
nevelési-oktatási intézményben a
pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak legfeljebb 1
százaléka sorolható be.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított változatának kivonata.
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F)

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok
kompetenciáit?

Melyek a gyakornok feladatai?
Gyakornok
Feladatok

Dokumentum/eredmény

A két év gyakornoki idő lejártának hónapjában kerül sor a A gyakornokot regisztrálják a minősítési
minősítésre. Ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, tervben.
a tanítási év utolsó hónapjában tesz minősítővizsgát.
Ellenőrzött pedagógusként részt vesz az országos pedagógiai- Az összegző értékelés rendelkezésre áll a
szakmai ellenőrzésben.
pedagógus szakmai munkájáról, látott
foglalkozásairól.
Áttekinti, értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítővizsgánál Az információk rendelkezésre állnak.
alkalmazott útmutatókat, értékelési eszközöket.
E-portfólió elkészítéséhez, saját óráinak/foglalkozásainak A minősítővizsgához szükséges szakmai
megtervezéséhez, szakmai reflexiókhoz igénybe veszi/veheti segítség rendelkezésre áll.
mentora és intézményvezetője segítségét.
Elkészíti saját e-portfólióját az Útmutatóban szereplő Az eljárással kapcsolatos információk
információk figyelembevételével, majd feltölti az OH által ismertté válnak, az e-portfólió feltöltésre
működtetett informatikai támogató rendszerbe.
kerül.
Ha a minősítővizsga kijelölt időpontja a következő tanévre esik,
a pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig módosíthatja eportfólióját, amikor a minősítésre sor kerül.
Átveszi az értesítést a minősítővizsga időpontjáról.

Megvalósul a minősítési tervben szereplő
pedagógus minősítése a jelentkezést
követő naptári évben.

Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi, tárgyi A gyakorlatban látott tapasztalatok
és technikai feltételekről. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit, rendelkezésre állnak.
előkészíti a minősítővizsgába bevont szakmai dokumentumait a
helyszíni áttekintésre.
Felkészül a bizottsági tagoktól a védés előtt 7 nappal kapott A gyakornok felkészült, a digitális
kérdések megválaszolására, a saját e-portfóliója védésére 15 bemutató rendelkezésre áll.
perces, digitális bemutatóval támogatott előadásra, valamint az
intézménye pedagógiai programjához kapcsolódó szakmai
beszélgetésre.
Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást, A látott órák/foglalkozások megbeszélése.
majd részt vesz az óra-/foglalkozásmegbeszélésen.
Ezt követően szakmai beszélgetés keretében 15 percben, digitális Az e-portfólió védése és szakmai
bemutató segítségével bemutatja saját pedagógiai tevékenységét beszélgetés során szakmai munkája
és ahhoz kapcsolódó reflexióit. Válaszol a bizottsági tagok ismertté válik.
előzetesen megismert kérdéseire, és számot ad intézménye
pedagógiai programjáról.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
változatának kivonata.
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Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok
kompetenciáit?

Az értékelést követő tizenöt napon belül értékelőlapot tölthet ki a Véleménye ismertté válik.
minősítőbizottság elnökéről és tagjairól az OH által működtetett
informatikai támogató rendszerben.
A sikeres minősítővizsgát követő év január 1-jétől a gyakornok Szakmai siker, az előrelépés realizálódik.
átlép Pedagógus I. fokozatba.

G)

Melyek a pedagógus feladatai?
Pedagógus
Feladatok

Dokumentum/eredmény

Ellenőrzött pedagógusként részt vesz az országos pedagógiai- Az összegző értékelés rendelkezésre áll a
szakmai ellenőrzésben.
pedagógus szakmai munkájáról, látott
foglalkozásairól.
Áttekinti, értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítési eljárásban Az információk rendelkezésre állnak.
alkalmazott útmutatókat, értékelési eszközöket.
A pedagógus figyelemmel kíséri a miniszter által adott év február A minősítési tervbe történő felvétel
utolsó napjáig közzétett, a következő évre vonatkozó minősítés különös feltételei, keretszámai ismertté
keretszámait, különös feltételeit.
válnak.
A nem kötelező minősítési eljárásra történő jelentkezését az adott
év április 30-áig kezdeményezi az intézményvezetőnél,
megjelölve a minősítés során elérni kívánt fokozatot, tanár esetén
a minősítési eljárásra kijelölt tantárgyként a választott tantárgyat.
A pedagógus a jelentkezés évének november 30. napjáig feltölti
e-portfólióját az OH által működtetett informatikai támogató
rendszerbe. Ha a minősítési eljárás időpontja a következő tanévre
esik, a pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig módosíthatja
e-portfólióját, amikor a minősítésre sor kerül.

Az eljárás megindul. Az eljárással
kapcsolatos információk ismertté válnak.
A minősítéshez szükséges e-portfólió a
minősítőbizottság számára elérhető.

Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi, tárgyi A gyakorlatban látott tapasztalatok
és technikai feltételekről. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit, rendelkezésre állnak.
előkészíti a minősítési eljárásba bevont szakmai dokumentumait
a helyszíni áttekintésre.
Felkészül a bizottsági tagoktól a védés előtt 7 nappal kapott A pedagógus felkészült, a bemutató
kérdésekre és saját e-portfóliója védésére 15 perces, digitális rendelkezésre áll.
bemutatóval támogatott előadással.
Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást, A látott órák/foglalkozások megbeszélése.
majd részt vesz ezek megbeszélésén.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
változatának kivonata.
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Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok
kompetenciáit?

Ezt követően a szakmai beszélgetés keretében 15 percben, A minősítési eljárás lezajlik.
digitális bemutatóval támogatva bemutatja szakmai életútját és
ehhez kapcsolódó reflexióit. Válaszol a bizottsági tagok
előzetesen megismert kérdéseire.
Az értékelést követő tizenöt napon belül értékelőlapot tölthet ki a Véleménye ismertté válik.
minősítőbizottság elnökéről és a tagjairól az OH által működtetett
informatikai támogató rendszerben.
A sikeres minősítési eljárást követő év január 1-jétől a pedagógus Szakmai siker, az előrelépés realizálódik.
átlép a következő/magasabb életpálya-fokozatba.

H)

Milyen, a minősítővizsgával és a minősítési eljárással
kapcsolatos titoktartási, etikai és személyiségjoghoz fűződő
kötelezettségek vannak?

 A gyermek személyes adatait tartalmazó dokumentumokat (pl. esetleírás, fejlesztési terv) a
beazonosításra nem alkalmas jelöléssel kell ellátni.
 Abban az esetben, ha valakit a számítógépes plágiumvizsgáló rendszer kiszűr, és valóban
plágiumot követett el, a szakértők az eljárást azonnali hatállyal felfüggesztik. A minősítőbizottság
elnöke jelenti a vétséget az OH-nak.
 Az intézmény és a csoportprofil bemutatásakor az azonos intézményben azonos tanulói csoportot
tanító pedagógusok esetében az adategyezések nem számítanak plágiumnak.
 Abban az esetben, amikor egy pedagógus egy tananyagcsomag részét képező tanmenet, tanulásitanítási egység/tematikus terv vagy óraterv/foglalkozásterv mintáival dolgozik, csak abban az
esetben fogadható el, ha megjelöli a pontos forrást, és ha ezeket az anyagokat adaptálja ahhoz a
csoportprofilhoz, tanulócsoporthoz, amelyet előzetesen az e-portfóliójában bemutatott.
 Az adott minősítésben szakértőként csak az vehet részt, akit a pedagógus tárgyilagos
megítélésében összeférhetetlenség nem gátol.
 A pedagógus jóváhagyásával az intézményvezető nyilvánosságra hozhatja a minősítés eredményét
a nevelőtestület számára.
 A pedagógus saját e-portfóliójának minősítésen túli nyilvánosságáról maga hozhat döntést.

I)

Hogyan
értékelik
a
pedagógus
kompetenciáit
minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?

a

 Az e-portfólió előzetes elemzése, értékelése.
 A pedagógus által tartott órák/foglalkozások látogatása, értékelése, megbeszélése.
 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott órák/foglalkozások tapasztalatainak
megismerése.
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
változatának kivonata.
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Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok
kompetenciáit?

 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének elemzése.
 Az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése.
 Az e-portfólió-védés, szakmai beszélgetés.

J)

Mit jelent az összegző értékelés?

A minősítőbizottság tagjai áttekintik a pedagógus által feltöltött e-portfóliót, részt vesznek az
e-portfólió védésén14, összesítik az órák/foglalkozások tapasztalatait15, az intézményi önértékelés
pedagógusra vonatkozó részeit, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott
foglalkozások tapasztalatait, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését.
Majd az adatok alapján egyénileg értékelik a pedagógus kompetenciáit16. Ezt követően egyeztetik az
egyéni tapasztalatokat, majd elkészítik az összegző értékelést, melyet a bizottság elnöke feltölt az
Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre.
Az értékelés során a pedagógus-előmeneteli fokozatok eléréséhez a megfelelés kritériumait
százalékban megadva az eljárásrend rögzíti.
A minősítésben közreműködő bizottsági tagok megvitatják a tapasztalatokat, az általuk adott
pontszámok átlaga alapján jutnak végső döntésre17. Ha az e-portfólió összesített értékelésekor a három
értékelésben részt vevő személy által adott kompetenciaértékek között legalább 2 értéknyi eltérés van, a
bizottsági tagoknak egyeztetniük szükséges.
A pedagógus minősítése „nem felelt meg” lesz abban az esetben, ha a minősítés teljes folyamatában
nem tudja a bizottság tagjait meggyőzni az adott kompetencia elfogadható szintjéről, azaz valamely
kompetencia értéke az összegző értékelésben 1-es.
A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatban minden kompetenciából minimum 3-as értékelést
kell elérni.
Ha a pedagógus minősítése nem lett eredményes, a teljes minősítési eljárást leghamarabb 2 év
elteltével ismételheti meg. A megismételt és a nem kötelező minősítési eljárás díját az eljárás
kezdeményezője viseli.
Az értékelt pedagógus súlyozott összesített eredményt kap kompetenciaterületenként, valamint az
erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését a minősítési eljárás lebonyolítása után
legkésőbb 15 nappal (az összegző értékelést az Útmutató második, javított változatában a X/M/2. fejezet
táblázata - 54. oldal - és a 7. sz. melléklete - 126. oldal - mutatja, a súlyozásos értékszámítás leírását
pedig a 8. sz. melléklet - 127. oldal - tartalmazza). A minősítésről tanúsítványt kap.
A pedagógus a szakértői minősítést nem vonhatja kétségbe.

XIII/3. és 4. sz. melléklet az Útmutató második, javított változatában – 106. és 115. oldal
XIII/3. sz. melléklet az Útmutató második, javított változatában – 106. oldal
16
XIII/6. sz. melléklet az Útmutató második, javított változatában – 125. oldal
17
XIII/5. sz. melléklet az Útmutató második, javított változatában – 124. oldal
14

15

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
változatának kivonata.
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Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési
eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

További részletek az Útmutató második, javított változatában:
X/M/1) Az értékelés eljárásrendje – 53. oldal
X/M/2) Összegző értékelés – 54. oldal

K)

A minősítési elemek közül melyek azok, amelyekkel a
pedagógusnak érdemes tisztában lennie?

1.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján
Az e-portfólió dokumentumai azzal a céllal készülnek, hogy a pedagógus bemutathassa
kompetenciáinak fejlettségét. Egy dokumentum elkészítésénél olyan részletességre és szakszerűségre
érdemes törekedni, melynek alapján egy kívülálló számára is pontosan körvonalazódik a bemutatott
pedagógiai tevékenység. Az értékelőknek figyelembe kell venniük, hogy egy tevékenység
dokumentumai több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is alátámaszthatják, illetve több
tevékenység dokumentuma bizonyíthatja ugyanannak a kompetenciának a meglétét. Ezért az
értékelőknek egy-egy kompetencia értékelésénél tulajdonképpen az e-portfólió minden dokumentumát
figyelembe kell venniük.

2.) Az e-portfólió védése - szakmai beszélgetés az e-portfólió alapján
A beszélgetés résztvevői a minősítésre jelentkezett pedagógus, aki előzetesen feltöltötte e-portfólióját
és a minősítőbizottság tagjai.
A bizottság tagjai a már megismert e-portfólió alapján kérdéseket fogalmaznak meg írásban,
amelyeket eljuttatnak a pedagógushoz, hogy ezek alapján irányítsák a szakmai beszélgetésre való
felkészülést.
Ezek a kérdések nem vizsgakérdések, hanem egyrészt olyan kiegészítő információkra vonatkoznak,
amelyek az e-portfólió olvasása kapcsán nem voltak teljesen egyértelműek az olvasók számára, másrészt
lehetőséget biztosítanak arra, hogy egyes kérdésekben a pedagógus indokolhassa állításait, érvelhessen
döntései és problémamegoldó elképzelései mellett, bemutathassa szóban is pedagógiai nézeteit, szakmai
elképzeléseit, gondolatait. A pályázó munkásságának bemutatásakor közvetlenül is reflektálhat a
megkapott kérdésekre, de a beszélgetés nagyobb részében lesz alkalma ezekről kötetlenül is beszélni.

3.) A védés menete
A védés teljes időtartama: 60 perc.
 A pedagógus 15 perces digitális bemutatóban bemutatja mindazt, amit a legfontosabbnak tart
pedagógiai munkásságából.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
változatának kivonata.
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Mit kell tudni az e-portfólióról?

 Reflektál az e-portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre. (Lehetősége van arra is,
hogy már a prezentáció során kitérjen ezekre a kérdésekre.)
 Végül az e-portfólió dokumentumai és prezentációja alapján szakmai beszélgetést folytat a
bizottság tagjaival.
 A védés végén a pedagógus nem kap közvetlen visszajelzést, értékelést. Erre majd a
minősítőbizottság együttes jelentésében kerül sor.

4.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése
alapján
Az e-portfólió anyaga és a beszélgetésből megszerzett információk együttesen képezik a
pedagóguskompetenciák értékelésének alapját. Az egyes kompetenciaterületek előzetes, az e-portfólió
dokumentumai alapján történt értékelését a védés eredményeként meg is változtathatja a bizottság.

5.) Az óra/foglalkozás megfigyelése, megbeszélése, értékelése
A minősítővizsga, minősítési eljárás során a jelölt előzőekben meghatározott számú
órájának/foglalkozásának látogatására, majd megbeszélésére kerül sor. A tanítási órán/foglalkozáson és
az azt követő megbeszélésen a szakos szakértőn és az intézményvezetőn kívül más személy csak a
pedagógus hozzájárulásával és a szakértő engedélyével vehet részt.
A szakmai megbeszélést a szakos szakértő értékelése zárja. Az óra vagy a foglalkozás elemzését az
órán, foglalkozáson készült jegyezetek, valamint az óra- és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja
(lásd az Útmutató második, javított változatában az óra-/foglalkozáslátogatás dokumentumainál –
XII/D/5. fejezet, 94, oldal).

III. Mit kell tudni az e-portfólióról?
A portfólió szó maga (hordozható) dokumentumgyűjteményt, szakértői dossziét jelent. A festő, az
építész, a fotós vagy a modell portfóliója az általa készített munkák reprezentatív gyűjteménye. Ennek
megfelelően a pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját bemutató elektronikus
dokumentumgyűjtemény.
A pedagógiai e-portfólió minősítési, értékelési céllal készül, tehát értékelési e-portfólió. A pedagógus
gyakorlatának célirányosan összeválogatott dokumentumait tartalmazza, készítőjének reflexióival
kiegészítve. A pedagógus a dokumentumokat az erre a célra kialakított online felületre tölti fel. Tehát az
e-portfólió célja annak alátámasztása, hogy készítője mind a nyolc kompetenciaterületen elérte a
minősítés megszerzéséhez szükséges fejlettségi szintet.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
változatának kivonata.
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A)

Mit kell tudni az e-portfólióról?

Mit jelent az, hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”?

A reflexió a tapasztalatok, ismeretek és cselekedetek végiggondolását, elemzését jelenti, jelen
esetben a dokumentumban bemutatott pedagógiai tevékenység végiggondolását, elemzését.
A reflexió világítja meg az olvasó számára az e-portfólió készítőjének gondolkodásmódját, azt, hogy
mit, miért tesz. Emellett lehetővé teszi a készítő számára saját pedagógiai gyakorlatának kritikus
vizsgálatát is, tehát a szakmai fejlődést is szolgálja.

1.) Milyen részekre tagolódhat a reflexió?
A reflexió alapvetően három részre tagolódhat:
1. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a
dokumentum megfelelő pontjaira.
2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a
megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A cselekvés előtti reflexió.)
3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az
érdekelt felekre, leginkább a tanulókra és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni a
gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió.)
Például:
1. Leírás: a pedagógiai helyzet leírása, pl. óraterv/foglalkozásterv, milyen csoportnak, milyen
anyagrészből, milyen célokkal.
2. Elemzés/érvelés: a dokumentum interpretálása, például az óratervhez/foglalkozástervhez
kapcsolódó döntések magyarázata, alátámasztása.
3. Önértékelés: az óra/foglalkozás megtartása után a tervezés sikerességének, az óra/foglalkozás
eredményességének értékelése, a tanulságok levonása.

B)

Milyen
dokumentumokat
kell
összegyűjteni
annak
alátámasztására, hogy a pedagógus elérte az egyes
kompetenciaterületeken a megfelelő szintet?

1.) Az e-portfólió tartalmi elemei
Eredetiségnyilatkozat18
1. Szakmai önéletrajz19.
2. A nevelő-oktató munka alap- és szabadon választható dokumentumai.

18
19

XIII/1. sz. melléklet az Útmutató második, javított változatában – 101. oldal
A szakmai önéletrajz kitöltéséhez az e-portfólió feltöltőfelületén található űrlap.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
változatának kivonata.
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3. A pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai20.
4. Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai21.
5. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása.

6. A szakmai életút értékelése.
E dokumentumok közül nem kerül értékelésre, csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai
önéletrajz és a munkahely bemutatása. A többi dokumentum képezi az e-portfólió kompetenciaalapú
értékelésének alapját.

2.) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka
dokumentumait?
Az e-portfólió szívét a nevelő-oktató munka dokumentumai képezik. Az e-portfólióban az egyes
kompetenciák megfelelő szintjének elérését többféle, szinte végtelen típusú dokumentum igazolhatná.
Az e-portfólió azonban értékelési céllal készült dokumentumválogatás. A pedagógus számára a
válogatás, a szakértő számára az értékelés megkönnyítése érdekében a nevelő-oktató munka
dokumentumait két nagyobb csoportra osztottuk: alap- és szabadon választható dokumentumokra.
A pedagógiai munkának vannak olyan elemei, amelyek megalapozzák a pedagógus értékelését
(ilyenek például a pedagógiai munka megtervezésének dokumentumai vagy a tanulás eredményeinek
bemutatása és elemzése). Bizonyos típusú dokumentumokat tehát mindenképpen szükséges
szerepeltetni az e-portfólióban ahhoz, hogy a pedagógus bemutathassa a kompetenciáit. Ezekhez az
alapdokumentumokhoz tartoznak: egy vagy legfeljebb két csoportprofil (az alább dokumentált órák,
tanítási egységek tanulói csoportjának bemutatása); a hozzá kapcsolódó egy vagy legfeljebb két
tematikus terv (tanulási-tanítási egység/téma terve); hat óra-/foglalkozásterv a tematikus tervekhez
kapcsolódóan; valamint hospitálási napló és esetleírás.
Az e-portfóliónak azonban egyben készítőjének egyedi arcát, portréját is tükröznie kell. Ezeknek az
egyéni színeknek a bemutatására alkalmasak a szabadon választható elemek. A nevelő-oktató munka
alapdokumentumai mellett a pedagógusnak a Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatra történő
minősítéshez összesen négy-hat szabadon választható dokumentumot kell feltöltenie az e-portfóliójába.
A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatokra történő minősítési eljárás során a szabadon választható
dokumentumok száma nincs korlátozva, hiszen a pedagógus számára lehetőséget kell nyújtani arra, hogy
bemutassa az intézményi munkán túlmutató szakmai tevékenységeit, illetve kutatói munkásságát.
Az alábbi ábrán az alapdokumentumok és a szabadon választható dokumentumok rendszere látható.
Az egyes dokumentumok közti kapcsolatokat maga az ábra is szemlélteti, de szöveges magyarázattal is
kiegészülnek.

Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. (Ezek
a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatban várhatók el.)
21
Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. (Ezek
a dokumentumok csak bizonyos szakterületek – pl. alapfokú művészeti nevelés - esetén relevánsak.)
20

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
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A következő javaslatok a dokumentumok összegyűjtése, megfogalmazása során általánosságban
érvényesek, az e-portfólió készítőjének egyénileg kell mérlegelnie, milyen mértékben szeretne vagy tud
támaszkodni rájuk. A pedagóguspálya sokszínűségéből adódóan ezek a dokumentumok igen eltérőek
lehetnek. Fontos szempont, hogy valóban a pedagógus egyéni életpályáját, munkásságát tükrözzék.
A dokumentumok egyes esetekben összefüggő rendszerbe illeszkednek, míg máskor önálló,
független anyagok lehetnek.
Az alapdokumentumok esetében a csoportprofil, tematikus terv és óra-/foglalkozástervek képeznek
szoros egységet. A csoportprofil, amely a tervezetek értékeléséhez nyújt fontos információkat,
értelemszerűen arra a tanulói csoportra vonatkozik, ahol a tanulási-tanítási egység elsajátítása
megvalósul. Amennyiben a feldolgozott téma rövidsége miatt két egység terveit tartalmazza az eportfólió, csak akkor kell újabb csoportprofilt készítenie a pedagógusnak, ha a második egység
megvalósítása másik csoportban történik. Amennyiben az óra-/foglalkozástervek nem mutatják be a
feldolgozás egész folyamatát, mert az hosszabb terjedelmű, a pedagógus saját elgondolása szerint
válogathat az egyes órák/foglalkozások között attól függően, hogy milyen kompetenciák bemutatására
kívánja tenni a hangsúlyt. Ebben az esetben különösen fontos, hogy a tématerv egyértelmű képet
nyújtson a feldolgozás teljes menetéről (struktúrájáról, tartalmi, szervezési, módszertani kérdéseiről,
eszközhasználatáról). Különösen fontos az ellenőrzés-értékelés módjának bemutatása.
A szabadon választható dokumentumok között is lehetnek olyanok, amelyek több dokumentumot
fűznek egységbe, pl. egy szakkör bemutatása 3-4 elemből is állhat (csoportprofil, féléves terv,
foglalkozástervek, stb.). Ezek egy egységet képeznek az előírt 4-6 dokumentumból. Kevésbé komplex
pl. egy projektterv vagy egy szociometriai felmérés bemutatása.
A pedagógus kompetenciáinak fejlettségéről kialakított kép teljességéhez nagyon fontos
információkat szolgáltatnak a dokumentumban bemutatott tevékenységekhez kapcsolódó reflexiók. A
nevelő-oktató munkára vonatkozó terveknél ezért fontos minden óra/foglalkozás után röviden utalni a
megvalósítás folyamatára, eredményeire, nehézségeire, a tervektől való eltérés indoklására. Ennek
terjedelme egységesen nehezen szabályozható, mert az órai történésektől függően igen eltérő lehet.
Fontos, hogy minden olyan lényeges információt tartalmazzon, amelynek alapján a szakértők világosan
látják a történteket. Az egység lezárásakor egy részletesebb elemzés-értékelés bemutatása teszi teljessé
a képet.
Az alábbi két táblázat közül az elsőben az alapdokumentumokat soroljuk fel, a másodikban példák
találhatók szabadon választható dokumentumokra. A pedagógusi munka komplexitásából következik,
hogy egy-egy dokumentum több kompetencia megfelelő szintjének elérését is bizonyíthatja. Ezt a
táblázat utolsó oszlopában próbáltuk érzékeltetni. A dokumentumok feltöltése során jelezni kell, hogy
mely kompetenciák alátámasztására szolgál a pedagógus megítélése szerint egy adott dokumentum. A
szabadon választható dokumentumok csak példák, a pedagógus más dokumentumokat is feltölthet
kompetenciái alátámasztására. A táblázatok harmadik oszlopában található számok a
pedagóguskompetenciákra utalnak.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
változatának kivonata.
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Alapdokumentumok

Mit kell tudni az e-portfólióról?

Mely kompetenciák alátámasztására
szolgálhat leginkább?

Csoportprofil, tanulási-tanítási egység/téma terve, tanítási órák/foglalkozások tervezete22


Csoportprofil



Tanulási-tanítási egység(ek)/témá(k) tervei



6 tanítási óra/foglalkozás terve



Reflexiók

1, 2, 4, 3

Megjegyzések:
6 órás tanulási-tanítási egység esetén 1 tematikus terv és 1
csoportprofil szükséges. 6 óránál rövidebb egység esetén 2
óra-/foglalkozásterv és a feldolgozásban részt vevő csoportok
számától függően 1 vagy 2 csoportprofil szükséges. 6 óránál
hosszabb egység esetén a teljes tematikus egység tervezete és
6, a pedagógus által kiválasztott óra-/foglalkozásterv
szükséges. A tematikus tervhez, valamint
órákhoz/foglalkozásokhoz rövid, tömör reflexiók szükségesek,
az egység lezárása után átfogó elemzés-értékelés javasolt.
Hospitálási napló
A pedagógus óra-/foglalkozáslátogatásának 1 db hospitálási
naplója a hospitálás tanulságait rögzítő reflexióval.

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Esetleírás
Esetleírás: pedagógiai problémák megoldásának leírása,
dokumentálása reflexióval.

7, 4, 5

22

Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. Ha a pedagógus
kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik, akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a
csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag, egyébként plágiumnak minősül.
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
változatának kivonata.
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Példák szabadon választható dokumentumokra

Mit kell tudni az e-portfólióról?

Javasolt dokumentumok

Melyik kompetenciák
alátámasztására
szolgálhat leginkább?

Féléves ütemterv, foglalkozásterv
Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör, fakultáció, versenyelőkészítés, korrepetálás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció stb.) féléves ütemterve, min. 2
foglalkozás terve, a csoport profiljával együtt; megvalósításának dokumentumai.
Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése.
Saját fejlesztésű tananyag, pl.: IKT-tananyag, feladatlap stb. bemutatása, értékelése.

Csoportprofil

4, 5, 1, 2, 3, 6

Tervek és a felhasznált tananyag max. 2 dokumentum (tanulói munka)
Reflexiók
Dokumentum: max. 2 db (bemutatás)

1, 2, 3, 8

Reflexió (értékelés)
Projektterv és megvalósításának dokumentumai, értékelése.

Terv és reflexiók

2, 1, 3, 4, 5, 7, 8

Dokumentumok, pl. tanulói munkák:
max. 2 db
A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása az alapdokumentumok között bemutatott
tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján.

Reflexió

3, 1, 4

Tanulási tréning: terve, megvalósítás dokumentumai, értékelése.

Terv és reflexiók

3, 4, 1, 2, 8

Dokumentumok
Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése, elemzése és visszacsatolás a tanítási
folyamatra.

Ismertetés és elemzés

6, 1, 2, 3, 8

A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. félév vagy év végén. Az értékekés
szempontjai, az eljárás leírása.

Az eljárás és a szempontok leírása

6, 4 ,3, 7

A tanulói ön- és társértékelés alkalmazásának bemutatása példák segítségével. Az eljárás
értékelése.

Bemutatás és reflexió (értékelés)

6, 4, 5, 3, 7, 8

Szociometria készítése, eredmények elemzése.

Dokumentum (kérdőív, az adatok
ismertetése, elemzése)

5, 4, 8

Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása, cselekvési terv.

Max. 3 tanulói értékelés csatolása
(anonim!)

Reflexió
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított változatának kivonata.
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Mit kell tudni az e-portfólióról?

Osztályprofil.

Osztályprofil

Osztályfőnöki munkaterv.

Munkaterv

A munkaterv megvalósításának dokumentumai.

Dokumentumok: max. 3 db

Reflexió: a tanulságok levonása.

Reflexió

Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása.

Dokumentum

Reflexió: a szabályrendszer születésének bemutatása, elemzése, tanulságok.

Reflexió

Egy tanuló egyéni fejlesztési terve, a tanuló profiljával együtt, és a fejlesztés során elért
eredmények dokumentálása, tanulói munkák, elért eredmények.

Tanulói profil

5, 4, 8

5, 7, 8

4, 1, 2, 3, 6, 7, 8

Terv: max. 6 alkalomra
Tanulói munkák (max. 2 db)
Reflexió
Csatolható dokumentáció: a tanuló
fejlesztésébe bevont más személlyel,
szervezettel való együttműködésről
(nevelési tanácsadó, tehetséggondozó
team, szülők stb.)

Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépései, esetleg
együttműködés, kommunikáció a kollégákkal, külső szervezetekkel, szülőkkel, a tevékenység
elemzése, értékelése.

Esetleírás

Intézményi szintű szakmai rendezvény, pl. háziverseny, témanap rövid leírása, dokumentálása,
az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása.

1 rendezvény leírása és a saját szerep
bemutatása reflexiókkal

4, 7, 5, 8

Egyéb dokumentumok
7, 1, 3

Dokumentumok: max. 2 db
Tanórán kívüli közösségi program, diákrendezvény (pl. kirándulás, erdei iskola, iskolai
ünnepség, sportnap, múzeumlátogatás, diákcsereprogram stb.) összefoglaló leírása, a szervezés
és a megvalósítás dokumentumai (pl. képek, tanulói beszámolók, rajzok, videofelvétel stb.).

1 rendezvény összefoglaló leírása
Dokumentálás: szükség szerint

5, 1, 2, 3, 7

Reflexió

Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásának, a megvalósítás során a kollégákkal, a
külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása, értékelése.
Szakmai publikációk, írások, kutatásban való részvétel, tankönyvírás stb. bemutatása, értékelése.

A tevékenység bemutatása és
mellékletek

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított változatának kivonata.
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Mit kell tudni az e-portfólióról?

Részvétel az intézményben folyó innovációban, pályázatokon.

Leírás, reflexiók és dokumentumok

7, 8, bármely kompetencia

Saját jó gyakorlatok, innovációk bemutatása (max. 2 db).

Bemutatás reflexiókkal

1, 3, 4, 8

A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott
források, linkgyűjtemény, rövid értékeléssel, ajánlással.

1, 8

Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek, e-mailek, meghívók (pl.: volt tanítványok doktori
védésére).

Max. 3 dokumentum

4, 1, 3, 7

Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) elemzése a tanulói önállóság fejlesztése
szempontjából.

1 tanulói e-portfólió

3, 1, 6, 4, 8

Elemzés

Érettségi eredmények, az érettségi elnök értékelése, reflexiók az elért eredményekre.

6, 1, 3, 7, 8

Nyelvvizsga- és OKTV-eredmények értékelése, reflexiók az elért eredményekre.

6, 1, 3, 7, 8

A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk, könyv, rövid ismertetetése és reflexiók.
(Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/cikket?)

1, 8

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított változatának kivonata.
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Mit kell tudni az e-portfólióról?

3.) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról, hogy mind a nyolc
kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött
dokumentumokat?
A következő nyolc táblázatban az alap- és a szabadon választható dokumentumokat a nyolc
kompetencia köré csoportosítva mutatjuk be. Ezeknek a táblázatoknak a segítségével a pedagógus
ellenőrizni tudja, hogy minden kompetencia alátámasztására feltöltött-e dokumentumokat. Az egyes
kompetenciák mellett feltüntetett dokumentumok természetesen más kompetenciák alátámasztására is
alkalmasak, amint az az előző két táblázatban is látható. Itt csak a könnyebb tájékozódás kedvéért
kerültek azok mellé a kompetenciák mellé, amelyeket elsősorban bizonyíthatnak.
1. kompetencia
Szakmai feladatok,
szaktudományos,
szaktárgyi, tantervi
tudás

Alapdokumentumok
A kompetencia értékelésére
minden alapdokumentum
alkalmas, illetve javasoljuk, hogy
gondoskodjon a megfelelő
dokumentálásról szabadon
választható dokumentumok
segítségével.
A bemutatott tanulócsoportra
adaptált legalább egy, legfeljebb
két darab tanulási-tanítási egység
terve/tematikus terv és
kapcsolódó
óratervek/foglalkozástervek (6 db)
a tanórán/foglalkozáson
felhasznált anyagokkal,
segédanyagokkal együtt23 (a
tankönyv oldalai, digitális
bemutató, feladatlapok,
kiegészítő, szemléltető anyagok,
táblaterv stb.).
Reflexió: a döntések indoklása.
Amennyiben nem tud egy
csoporthoz feltölteni 6 db
óratervet/foglalkozástervet, abban
az esetben legfeljebb két
csoportprofilt készíthet el, a
hozzájuk tartozó, összesen
legfeljebb két darab tanulásitanítási egység tervével/tematikus
tervével, valamint a hozzájuk
tartozó óra-/foglalkozástervekkel
(6 db).

Példák szabadon választható
dokumentumokra
Saját fejlesztésű tananyag, IKT-tananyag,
feladatlap, bemutatása.
A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a
pedagógus által fontosnak és jónak tartott
nyomtatott források, linkgyűjtemény
értékeléssel, ajánlással.
A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt
szakcikk, könyv, rövid ismertetetése és
reflexiók. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek
az adott könyvet/cikket?)
Saját jó gyakorlatok, innovációk bemutatása.

A felhasznált tananyag(ok), segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. A feltöltött
tananyag(ok), segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző, cím, kiadó, a
kiadás éve).
23

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
változatának kivonata.
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2. kompetencia
Pedagógiai folyamatok,
tevékenységek tervezése
és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók

Alapdokumentumok
Egy tanulócsoport profiljának
ismertetése.

Mit kell tudni az e-portfólióról?

Példák szabadon választható
dokumentumokra
Projektterv és megvalósításának
dokumentumai, értékelése.

A bemutatott tanulócsoportra
adaptált legalább egy, legfeljebb
két darab tanulási-tanítási egység
terve/tematikus terv és
kapcsolódó
óratervek/foglalkozástervek (6 db)
a tanórán/foglalkozáson
felhasznált anyagokkal,
segédanyagokkal együtt24 (a
tankönyv oldalai, digitális
bemutató, feladatlapok,
kiegészítő, szemléltető anyagok,
táblaterv stb.).
Reflexió: a döntések indoklása.
Amennyiben nem tud egy
csoporthoz feltölteni 6 db
óratervet/foglalkozástervet, abban
az esetben legfeljebb két
csoportprofilt készíthet el, a
hozzájuk tartozó, összesen
legfeljebb két darab tanulásitanítási egység tervével/tematikus
tervével, valamint a hozzájuk
tartozó
óratervekkel/foglalkozástervekkel
(6 db).

A felhasznált tananyag(ok), segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. A feltöltött
tananyag(ok), segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző, cím, kiadó, a
kiadás éve).
24

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
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3. kompetencia
A tanulás támogatása

Alapdokumentumok

Mit kell tudni az e-portfólióról?

Példák szabadon választható
dokumentumokra

Az előző pontban kért tanulásitanítási egység terve/tematikus
terv és a kapcsolódó
óratervek/foglalkozástervek
megvalósításának dokumentumai
(pl.: fényképek, tanulói munkák,
füzetlapok, projektmunka
dokumentumai). Reflexió: a
tanulási-tanítási egység
terve/tematikus terv tanításának
értékelése; a választott
módszerek, munkaformák
sikerességének elemzése. A
tanulási-tanítási egység
terve/tematikus terv tanítása során
alkalmazott tanulási-tanítási
stratégia és a differenciálás
bemutatása, elemzése. (Egyéni
feladatok, differenciált házi
feladat, órai munkaszervezésben
megnyilvánuló differenciálás.)

Tanulói e-portfólió (tanulói munkák
gyűjteménye) elemzése a tanulói önállóság
fejlesztése szempontjából.

IKT alkalmazása a szaktárgy
tanításában a tanulás
támogatására: saját gyakorlat
bemutatása példákon, mintákon
át.

Tanulási tréning: terve, megvalósításának
dokumentumai, értékelése.

A tanulói önállóság fejlesztésének
megvalósítása a bemutatott tanulási-tanítási
egység terve/tematikus terv és
óratervek/foglalkozástervek alapján.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
változatának kivonata.
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4. kompetencia
A tanuló
személyiségének
fejlesztése, az egyéni
bánásmód
érvényesülése, a
hátrányos helyzetű,
sajátos nevelési igényű
vagy beilleszkedési,
tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő
gyermek, tanuló többi
gyermekkel, tanulóval
együtt történő sikeres
neveléséhez,
oktatásához szükséges
megfelelő módszertani
felkészültség

Alapdokumentumok
A kompetencia értékelése a többi
alapdokumentumon át történik,
illetve javasoljuk, gondoskodjon a
megfelelő dokumentálásról a
szabadon választható
dokumentumok segítségével.
A bemutatott tanulócsoportra
adaptált legalább egy, legfeljebb
két darab tanulási-tanítási egység
terve/tematikus terv és
kapcsolódó
óratervek/foglalkozástervek (6
db) a tanórán/foglalkozáson
felhasznált anyagokkal,
segédanyagokkal együtt25 a
tervekben annak a bemutatása,
hogy miként valósítja meg az
ismeretátadás, a
képességfejlesztés és az
attitűdalakítás feladatait.

Mit kell tudni az e-portfólióról?

Példák szabadon választható
dokumentumokra
Egy tanuló egyéni fejlesztési terve a tanuló
profiljával együtt és a fejlesztés során elért
eredmények dokumentálása, tanulói munkák,
elért eredmények.
Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek, emailek, meghívók (pl.: volt tanítványok
doktori védésére).
Különleges bánásmódot igénylő
gyermekekkel való foglalkozás (szakkör,
fakultáció, verseny-előkészítés, korrepetálás,
felzárkóztatás, hátránykompenzáció stb.)
féléves ütemterve, min. 2 foglalkozás terve, a
csoport profiljával együtt; megvalósításának
dokumentumai.
Reflexió: az elért eredmények bemutatása és
elemzése.

Reflexió: a döntések indoklása.

A felhasznált tananyag(ok), segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. A feltöltött
tananyag(ok), segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző, cím, kiadó, a
kiadás éve).
25
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5. kompetencia

Alapdokumentumok

A tanulói csoportok,
közösségek
alakulásának segítése,
fejlesztése,
esélyteremtés,
nyitottság a különböző
társadalmi-kulturális
sokféleségre,
integrációs tevékenység,
osztályfőnöki
tevékenység

A kompetencia értékelése a többi
alapdokumentumon át történik,
illetve javasoljuk, gondoskodjon a
megfelelő dokumentálásról a
szabadon választható
dokumentumok segítségével.

Mit kell tudni az e-portfólióról?

Példák szabadon választható
dokumentumokra
Szociometria készítése, eredmények
elemzése.
Reflexió: a szociometria alapján tanulságok
levonása, cselekvési terv.
Osztályprofil
Osztályfőnöki munkaterv

Óratervek/foglalkozástervek (6
db) a tanórán/foglalkozáson
felhasznált anyagokkal,
segédanyagokkal együtt26,
amelyekben bemutatásra kerülnek
olyan módszerek és eljárások,
melyekkel a közösségalakulás, a
csoportfejlődés, az együttműködés
tanórai/foglalkozási keretek között
támogatható.
Reflexió: a döntések indoklása.

A munkaterv megvalósításának
dokumentumai
Reflexió: a tanulságok levonása
Egy tanulócsoporttal közösen alkotott
szabályrendszer csatolása.
Reflexió: szabályrendszer születésének
bemutatása, elemzése, tanulságok.
Tanórán kívüli közösségi program,
diákrendezvény (pl.: kirándulás, erdei iskola,
iskolai ünnepség, sportnap,
múzeumlátogatás, diákcsereprogram stb.)
megvalósítása: összefoglaló leírás, a
szervezés és a megvalósítás dokumentumai
(pl.: képek, tanulói beszámolók, rajzok,
videofelvétel stb.).
Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő
hatásárnak, a megvalósítás során kollégákkal,
külső szervezetekkel történt
együttműködésnek a bemutatása, értékelése.

A felhasznált tananyag(ok), segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. A feltöltött
tananyag(ok), segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző, cím, kiadó, a
kiadás éve).
26
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6. kompetencia

Alapdokumentumok

Pedagógiai folyamatok
és a tanulók
személyiségfejlődéséne
k folyamatos értékelése,
elemzése

A 2. és a 3. kompetencia
értékeléséhez benyújtott
dokumentumokban bemutatott
tanulási-tanítási egység
terve/tematikus terv tanítása során
alkalmazott értékelési rendszer
bemutatása.

Mit kell tudni az e-portfólióról?

Példák szabadon választható
dokumentumokra
Kompetenciamérések eredményeinek
ismertetése, elemzése és visszacsatolás a
tanítási folyamatra.
A tanulók munkájának személyre szabott
értékelése pl. félév vagy év végén. Az
értékekés szempontjai, eljárás leírása.

Reflexió: az eredmények
elemzése, visszacsatolás a további
tanítási folyamatra.
Az ön- és társértékelés alkalmazásának
bemutatása példákon át. Az eljárás
értékelése.
Érettségi eredmények, az érettségi elnök
értékelése, reflexiók az elért eredményekre.
Nyelvvizsga- és OKTV-eredmények
értékelése, reflexiók az elért eredményekre.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
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Példák szabadon választható
dokumentumokra

7. kompetencia

Alapdokumentumok

Kommunikáció és
szakmai együttműködés,
problémamegoldás

Hospitálás naplója. (A pedagógus
órát látogatott.)

Részvétel az intézményben folyó
innovációban, pályázatokon.

Reflexió: a hospitálás tanulságai.

Reflexió: hogyan segítette ez a munka
szakmai fejlődését.

Esetleírás: pedagógia problémák
megoldásának leírása,
dokumentálása.

Intézményi szintű szakmai rendezvény, pl.
háziverseny, témanap rövid leírása,
dokumentálása, az esemény szervezésében
betöltött szerepének bemutatása.

(Például állandóan visszatérő
fegyelmi probléma kezelése.)
Az osztálytermi/csoportbeli
együttműködés szabályainak
bemutatása.

8. kompetencia
Elkötelezettség és
szakmai
felelősségvállalás a
szakmai fejlődésért

Alapdokumentumok
A szakmai önértékelést is és a
tanúsítványokat is figyelembe
vesszük; a kompetencia értékelése
a többi alapdokumentum alapján
történik (tematikus terv, óra/foglalkozástervek, kiegészítő órai
anyagok stb.), illetve javasoljuk,
gondoskodjon a megfelelő
dokumentálásról a szabadon
választható dokumentumok
segítségével.

Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok,
családok érdekében tett lépései, esetleg
együttműködés, kommunikáció a
kollégákkal, külső szervezetekkel, szülőkkel,
a tevékenység elemzése, értékelése.

Példák szabadon választható
dokumentumokra
Szakmai publikációk, írások, kutatásban való
részvétel, tankönyvírás stb. A tevékenység
bemutatása.

4.) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok, ha idegen nyelv szakos
a pedagógus, vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik?
Idegen nyelv szakosként, ha ez a minősítővizsgára, minősítési eljárásra kiválasztott tárgya, a
célnyelven nyújthat be minden olyan dokumentumot a pedagógus, amelyet célnyelven készít el a tanév
során (éves ütemterv, tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv, óraterv/foglalkozásterv, témazáró
dolgozat, bármely IKT-ra épülő vagy más feladat stb.). A többit, például a reflexiókat magyarul csatolja,
mert a bizottságnak nem minden tagja ismeri a célnyelvet.
A két tanítási nyelvű és a nemzetiségi képzésben az e-portfólió nyelvét a szaktárgy célnyelvi
tanításának óraszáma határozza meg: ha ez kisebb, mint a tárgy anyanyelvi oktatásának óraszáma, akkor
a pedagógusnak magyarul kell nyújtania a dokumentumokat. Ha nagyobb, akkor minden
dokumentumot, amelyet a célnyelven készít el a tanév során, a célnyelven csatolhat, a többit magyarul
(lásd mint előbb az idegen nyelv szakosok esetében).
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változatának kivonata.

39

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mit kell tudni az e-portfólióról?

5.) A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása,
dokumentumai
Ebben a dokumentumkörben a pedagógus a különböző szakmai szervezetekben, bizottságokban
betöltött szerepéről, vállalásairól és elért eredményeiről adhat számot. Amennyiben nem kíván ilyen
tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. Ezek a dokumentumok csak a
Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatban várhatók el.

6.) Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai
Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületeken (például alapfokú művészeti nevelés) dolgozó
pedagógusok számára relevánsak. Az alkotói, művészeti tevékenységet ismertető dokumentumhoz a
pedagógus mellékelhet a munkáiról készült albumokat, stb. Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet
bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell.

7.) Az intézmény (a pedagógus jelenlegi munkahelyének) rövid
bemutatása
Az intézmény bemutatásának célja, hogy a minősítőbizottság tagjai megismerkedjenek azokkal a
körülményekkel, feltételekkel, amelyek befolyásolják a pedagógus munkáját. Ezért – az intézményre
vonatkozó alapadatokon kívül – az alábbi szempontsornak csak a pedagógus munkájával közvetlenül
összefüggő elemeire célszerű kitérni, azokat a specialitásokat bemutatni, amelyek segítenek megismerni
helyét az intézményben, valamint munkájának feltételeit. (A bemutatásnál természetesen más, itt nem
említett szempontok is figyelembe vehetők.)
Javasolt tartalmi elemek:
 az intézmény neve; címe; típusa; tanuló- és pedagóguslétszám;
 az intézmény sajátos arculata, esetleges specialitásai (pl. tehetséggondozó osztályok, fejlesztő
osztályok, tagozatok, stb.) – ha van ilyen;
 tanulóközösség összetétele – amennyiben
dokumentumokban foglaltak megértéséhez;

ennek

ismerete

szükséges

a

feltöltött

 a nevelőtestület profilja, együttműködés a nevelőtestületen belül;
 a tárgy tanításához/a pedagógus tevékenységéhez szükséges infrastruktúra értékelése (mennyiség,
minőség, hozzáférhetőség);
 óraszámok (amennyiben azonos évfolyam egyes tanulócsoportjainak óraszáma különbözik - a
különbözés okai);
 tanórákon kívüli, a pedagógus tevékenységével összefüggő foglalkozások, programok,
amelyekbe aktívan bekapcsolódik
 az intézményen belüli, illetve külső szakmai együttműködés formái, a pedagógus részvétele
ezekben.
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
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Azonos intézményben tanító pedagógusok sem tölthetnek fel azonos intézményleírást. Ez
plágiumnak minősül. Természetesen az alapvető adatok egyezhetnek, de két különböző pedagógus
leírása ugyanarról az intézményről nem lehet teljesen egyező, egyrészt mert ugyanazt a jelenséget
másként mutatják be és értékelik, másrészt ennek a dokumentumnak egyedi jegyeket is kell mutatnia:
például amikor a pedagógus bemutatja a szaktárgy helyzetét vagy a saját szerepét, helyét a
nevelőtestületben.

8.) A szakmai életút értékelése
Összefüggő írásműben mutassa be szakmai életútját! Az egyes állomások bemutatása során
pedagóguskompetenciái fejlődését tartsa szem előtt. Milyen segítséget kapott ebben a folyamatban,
milyen nehézségekbe ütközött (pl. szaktárgyi tudásának naprakészen tartása, módszertani tudásának
megújulása, pedagógiai eszköztárának fejlesztése szempontjából). Vegye figyelembe, hogy a
pedagóguskompetenciák némelyikének (pl. 7., 8.) bizonyításához leginkább ez a dokumentum adhat
információt.
Ismertesse további szakmai terveit; mely területeken szeretne fejlődni (és miért azokon), melyek azok
az újabb területek, amelyeken a legerősebb kompetenciáit kamatoztatná; hogyan szeretné megvalósítani
a terveit?
A szakmai életút értékelése kötelezően feltöltendő dokumentum, a fent felsorolt szempontok csak
ajánlások.
Érdemes ennek a dokumentumnak a megírását utolsó lépésként elvégezni, tulajdonképpen a
kompetenciák értékelésére alkalmazott indikátorok alapján átfogó önértékelést írni. Figyelnie kell arra,
hogy a feladat leírása szerint a gátló-segítő tényezőket is megemlítse, és a szakmai fejlődési terveit is fel
kell vázolnia. A jelöltnek nem azt kell bizonyítania, hogy tökéletes, hanem azt, hogy elérte a megfelelő
szinteket az egyes kompetenciaterületeken, és képes önmagát, szakmai munkáját objektíven elemezni,
értékelni, figyelembe véve a külső véleményeket is, és képes saját szakmai fejlődésének irányát
megszabni, arról tudatosan dönteni.

9.) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok?
A dokumentumok elkészítéséhez egységes fájltípusokat kell használni annak érdekében, hogy az
elkészített anyagokat minden nehézség nélkül ki tudják majd nyitni az értékelők.
Az elfogadott fájltípusok és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn.
A szövegfájlok ajánlott formátuma: Times New Roman 12 pt, max. másfeles sorköz, A4 lapméret
normál margóval (mind a négy oldalon 2,5 cm).
Az egymásra épülő dokumentumokat a köztük lévő kapcsolati rendszer figyelembevételével lehet
csak feltölteni. Ennek áttekintéséhez, egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a
III/B/2. fejezetben található ábra.
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változatának kivonata.

41

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mit kell tudni az e-portfólióról?

10.)
Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz, hogy megfelelően
készítse el a dokumentumokat?
Az e-portfólió elkészítését segítik az Útmutató második, javított változat XI/C/10. fejezetében (75.
oldal) található formanyomtatványok, dokumentumminták és –sablonok, segítő szempontsorok.

C)

Hogyan készül az e-portfólió?

A pedagógiai e-portfólió készítése hosszú folyamat, amelynek egymást követő lépései átfedésben is
lehetnek egymással, párhuzamosan is folyhatnak. Ennek ellenére az egyes lépések elég világosan
elkülöníthetők egymástól.

1.) Az első lépés: a célok azonosítása, a használható dokumentumok
körének behatárolása
A cél jelen esetben a pedagógus kompetenciáinak bemutatása a tanítás-tanulás dokumentumai
segítségével, a dokumentumok körének behatárolását pedig az e-portfólió tervezői már jobbára
elvégezték. A cél pontosabb megismerése érdekében ajánlott, hogy a pedagógus alaposan tekintse át az
értékelési kritériumokat, vagyis ismerkedjen meg a kompetencialeírásokkal és az indikátorokkal. Ezután
olvassa el figyelmesen az alapdokumentumok listáját, azonosítsa, hogy milyen dokumentumokra van
szükség, milyen terjedelemben és formátumban. Először célszerű a nevelő-oktató munka
dokumentumaira koncentrálni, mert ezek képezik az e-portfólió gerincét.
Érdemes rögtön azonosítani azokat a dokumentumokat, amelyekkel már rendelkezik, például
tanúsítványok, jó gyakorlat leírása, iskola rendezvények dokumentumai, és minden más, amelyekhez
már „csak” reflexiókat kell csatolnia. Ekkor kell eldöntenie azt is, hogy a minősítővizsgára, minősítési
eljárásra kiválasztott tárgy melyik csoportjában, melyik téma adja majd az e-portfólió
alapdokumentumai között kért tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a kapcsolódó
óraterveket, foglalkozásterveket.
Fontos odafigyelni arra, hogy a portfólióban nem szerepeltethet semmilyen videofelvételt, valamint
személyiségi jogokat sértő fotót.

2.) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése, elkészítése
A következő lépés a dokumentumok gyűjtése. Ha a pedagógusnak évei vannak az e-portfólió
elkészítésére, akkor érdemes mindenből, amiből csak lehetséges, több dokumentumot elhelyezni egy
munkaportfólióba, hogy később legyen majd lehetősége a válogatásra.
Az e-portfólió jelentős része tulajdonképpen a mindennapi nevelési, tanítási tevékenység
dokumentálása. Az óra/órák, foglalkozás/foglalkozások megtartása után javasoljuk azonnal feljegyezni a
legfontosabb gondolatokat, hogy a reflektív jegyzetekben majd fel lehessen használni őket. Ajánlott még
a tervezés fázisában átgondolni, hogy milyen kompetenciákat tud majd bizonyítani az adott
dokumentummal.
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változatának kivonata.

42

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mit kell tudni az e-portfólióról?

Célszerű a pedagógusnak rögtön beszkennelni vagy lefényképezni a papíralapú dokumentumokat,
hogy ez a munka ne maradjon az e-portfólió készítésének végső szakaszára. A gyermek/tanulói munkák
esetén szkennelés/fényképezés előtt gondoskodni kell az anonimitásról, azaz a nevek kitakarásáról.

3.) A harmadik lépés: a válogatás
Ha a pedagógusnak egy-egy alap- vagy szabadon választható dokumentumból több is rendelkezésére
áll egy-egy kompetencia birtoklásának alátámasztására, a következő lépés a dokumentumok alapos
áttekintése és azoknak a kiválasztása, amelyek a legjobban megfelelnek ennek a célnak. Érdemes
ilyenkor áttekinteni az egyes kompetenciák értékelési táblázatait és ezek fényében meghozni a döntést.
Érdemes áttekinteni az e-portfólió egészét is, mennyire ad kiegyensúlyozott képet a pedagógus
munkájáról, minden kompetencia értékeléséhez adatot szolgáltat-e.

4.) A negyedik lépés: a reflexiók megírása, végleges formába öntése
A reflexiók végleges formába öntése következhet. A reflexiók megvilágítják az értékelők számára,
hogy a pedagógus mit miért csinál, milyen pedagógiai nézetek és tudásanyag vezeti a munkájában,
mennyire tudatosan teszi, amit tesz, az e-portfólió értékelése során sokat számít, mit ír le jegyzeteiben.
Ha a pedagógus a dokumentumgyűjtés folyamán már írt reflektív jegyzeteket, akkor is célszerű
gondosan újra elolvasni, mit kell tartalmaznia a reflexiónak (III/A/1. fejezet). A reflexiók áttekintésekor
hasznos lehet a következő ellenőrző kérdéssor:
1. A pedagógiai helyzet/probléma leírása pontos és szakszerű-e?
2. A reflexió puszta leírás vagy olyan leírás, amelyet elemzés, érvelés és értékelés is követ?
3. Az elemzés, érvelés, értékelés tényekkel megfelelően alá van-e támasztva?
4. Figyelembe veszi-e az elemzésnél a körülményeket, a kontextust?
5. Az elemzésben/érvelésben elvekre, szakmai tudására támaszkodik-e?
6. Figyelembe veszi-e az etikai szempontokat?
7. Figyelembe veszi-e – ha vannak – a külső visszajelzéseket? (Pl. a tanulók, kollégák, szülők,
iskolavezetés visszajelzéseit.)
8. Kritikusan értékeli-e a gyakorlatát?
9. Elég világos és szabatos-e a megfogalmazás?
10. A megfelelő szakmai nyelvezetet használja-e?

5.) Az ötödik lépés: az e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése,
kitöltése
Ezután szükséges kitölteni az e-portfólió egyéb dokumentumait. Ha a pedagógus végig a
feltöltőfelületén dolgozott, az ott rendelkezésére álló portfóliófelületet használta, akkor ezek nagy részét
már a felületre történő belépéskor ki kellett töltenie (például az önéletrajzot).
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
változatának kivonata.
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Milyen egyéb, a nevelő-oktató munka dokumentumain kívüli kötelező elemek vannak a
Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatokban?
Eredetiségnyilatkozat27 (Kitöltendő formanyomtatvány található az e-portfólió online felületén.)
1. Szakmai önéletrajz28
2. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása és dokumentumai29
3. Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása és dokumentumai30
4. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (segítő
szempontsor található az Útmutató második, javított változat XI/C/7. pontjában a 74. oldalon)
5. A szakmai életút értékelése (segítő szempontsor található az Útmutató második, javított változat
XI/C/8. pontjában a 74. oldalon)

6.) A hatodik lépés: az e-portfólió teljes anyagának feltöltése
Az egymásra épülő dokumentumokat a köztük lévő kapcsolati rendszer figyelembe vételével lehet
csak feltölteni. Ennek áttekintéséhez, egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a
III/B/2. fejezet ábrája.
Végül tanácsos a pedagógusnak még egyszer áttekintenie az e-portfóliót és megpróbálni külső
szemlélő szemével is nézni. Érdemes ebben a stádiumban egy külső értékelő, egy megbízható
kolléga/mentor véleményét kikérni és az Útmutató második, javított változat XI/D/6. fejezetében
található (83. oldal) ellenőrző kérdéssor alapján még egyszer megvizsgálni az e-portfóliót.

7.) A hetedik lépés: az e-portfólió véglegesítése
Ha minden kérdésre van válasz, akkor véglegesíteni lehet az e-portfóliót. Ha a dokumentáció teljes,
akkor a rendszer azonnal nyugtázza az e-portfólió véglegesítését. Ha nem, akkor jelzi a pedagógusnak,
mit felejtett ki, és addig nem is fogadja be az e-portfóliót, amíg a hiányosságot nem pótolja.

D)

Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket?

Az e-portfólió elkészítése hosszabb folyamat. Ezért igen kockázatos a munkát az utolsó pillanatra
hagyni, a találomra felhalmozott, összegyűjtött anyagok közül a beadás előtti utolsó pillanatban
kiválasztani a megfelelőnek vélt dokumentumokat, esetleg akkor felfedezni, hogy valamelyik
kompetencia dokumentálását nem is tudjuk megoldani. Az angol nyelvű szakirodalom egyenesen
„portfólióbörtönről” beszél: az utolsó hetekben a kétségbeesett kapkodás hosszas szobafogságra ítélheti
XIII/1. sz. melléklet az Útmutató második, javított változatában
A szakmai önéletrajz kitöltéséhez az e-portfólió feltöltőfelületén található űrlap.
29
Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban jelezze ezt. Ezek a dokumentumok
csak Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár minősítése során kötelezőek.
27
28

Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban hivatkozzon erre. Ezek a
dokumentumok csak bizonyos szakterületeken dolgozó pedagógusok számára szükségesek.
30
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a pedagógust. (Hargreaves, Earl and Schmidt 200231) Ezért a munkát időben el kell kezdeni és a
megfelelő ütemben elvégezni (lásd az Útmutató második, javított változat 9. sz. melléklete a lehetséges
ütemezésről – 129. oldal). Fontos: az egyes fázisok átfedésben lehetnek egymással. Például a reflektív
jegyzetek írása végigkíséri az egész folyamatot, majd a folyamat végén szükséges a jegyzetek koherens,
egységes formába öntése.

E)

Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió
dokumentumaival kapcsolatban?

Azt, hogy a kritikus barát szerepe a fent leírtakra korlátozódik-e vagy sem, ellenőrizni senki sem
tudja, a védésnél azonban könnyen kiderülhet, ha túlságosan beleavatkozott a folyamatba. Az viszont az
e-portfólió esetében kideríthető, ha egy pedagógus valaki más előzőleg már beadott dokumentumait,
reflexióit tölti fel az e-portfólió rendszerébe. Ez az e-portfólió esetében is plágiumvétségnek számít.
Ezért kell a készítőjének aláírnia és az e-portfóliójába feltöltenie egy eredetiségnyilatkozatot. Ha az
e-portfólióval kapcsolatban plágiumgyanú merül fel, a minősítési eljárást a szakértők felfüggesztik, és a
minősítőbizottság elnöke jelenti az esetet az OH-nak.
Rendkívül fontos még az e-portfólióban a tanulók anonimitásának a biztosítása. A pedagógusnak
nemcsak a tanulói, csoport- és osztályprofilok elkészítésekor kell erre ügyelnie, hanem minden esetben,
amikor tanulói vagy gyermekmunkákat tölt fel, legyenek ezek prezentációk, témazárók, projektmunkák
stb. Az elemzésekben sem használhatja a tanulók valódi nevét, még keresztnevüket sem. Fontos odafigyelni arra, hogy a portfólióban nem szerepeltethet semmilyen videofelvételt, valamint
személyiségi jogokat sértő fotót.
Az óraterv/foglalkozásterv elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus,
vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel/
foglalkozástervvel dolgozik, igazítsa azt a tanulócsoport profiljához és megfelelő forrásmegjelöléssel,
hivatkozással lássa el az óratervet/foglalkozástervet.

F)

Hogyan értékelik a pedagógus kompetenciáit az e-portfólió
dokumentumai alapján?

Az e-portfólió értékelése nem a dokumentumok egyenkénti értékelését jelenti, hanem a
dokumentumokkal bizonyított kompetenciák értékelését. Az e-portfólió dokumentumainak azt kell
alátámasztaniuk, hogy a pedagógus az adott kompetenciaterületen az adott szintet elérte.
Az e-portfólióban egy dokumentum több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is
dokumentálhatja. Azt, hogy egy dokumentum milyen kompetenciák bizonyítására alkalmas, a pedagógus
jelzi az e-portfólió feltöltőfelületen a dokumentum feltöltésekor. Elképzelhető azonban, hogy nem minden
olyan kompetenciát jelöl itt, amelynek a megfelelő szintjét az adott dokumentum bizonyítja. A
minősítőbizottság tagjainak ettől függetlenül figyelembe kell venniük a dokumentumot az adott
kompetencia értékelésekor. (Előfordulhat ennek az ellenkezője is: a pedagógus egy adott dokumentumot
31

Hargreaves, Andy, Earl, Lorna, – Schmidt, Michele. 2002. Perspectives on Alternative Assessment Reform. American
Educational Research Journal, Vol. 39, No.1, pp. 69–95.
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egy bizonyos kompetencia bizonyítására alkalmasként jelöl meg, de a bizottsági tagok szerint nem felel
meg ennek a célnak.) Ezért összefoglalóan azt lehet mondani, hogy a minősítőbizottság tagjainak az
e-portfólió minden dokumentumát mérlegelniük kell az egyes kompetenciák értékelésekor.
Az értékelési táblázatok indikátorai között szerepelnek olyanok, amelyek alátámasztására az
e-portfólió dokumentumaiban nem lehet adatot találni. Például „Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó
légkört teremt.” Nyilvánvaló, hogy ezt csak az óra-/foglalkozáslátogatás során lehet megállapítani, az
e-portfólióból nem, így ilyen esetekben az értékelő köteles a nem értelmezhető (N. é.) bejegyzést tenni
a megfelelő indikátor mellé és a kompetencia értékelésénél ezt, valamint az ehhez hasonló indikátorokat
figyelmen kívül hagyni.

További részletek az Útmutató második, javított változatában:
XI/H/1. Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? – 86. oldal

G)

Mi történik az e-portfólió dokumentumainak áttekintése után?

Az e-portfólió dokumentumainak áttekintése után a minősítőbizottság tagjai azokhoz a
kompetenciákhoz kapcsolódóan, amelyekre nézve nem kaptak egyértelmű információt a portfólió
dokumentumaiban, vagy a dokumentumok alapján nem egyértelmű számukra a bemutatott tevékenység,
tisztázó, pontosító, kiegészítő kérdéseket fogalmaznak meg. A kérdéseket eljuttatják a pedagógushoz,
hogy fel tudjon készülni a védésre.

IV. Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?
A)

Mi a látogatás célja? Kik a szereplői?

Az óralátogatás célja a pedagógus kompetenciáinak és kompetenciaszintjének értékelése a pedagógus
tervezési és tanítási tevékenysége alapján. Az óra-/foglalkozáslátogatás értékelése része a pedagógus
átfogó minősítésének.
Az óra vagy a foglalkozás látogatását a szakos szakértő és az intézmény vezetője közösen végzi.

B)

Mi képezi az óra-/foglalkozáslátogatás értékelésének alapját?

A minősítés során a szakértő a szakórát vagy a foglalkozást aszerint értékeli, hogy az óra/foglalkozás
megtervezése, megtartása és elemzése a pedagógusnak milyen kompetenciáiról és a meglevő
kompetenciák milyen szintjéről tanúskodik. Az értékelés egységesen a megadott nyolc
pedagóguskompetencia szerint, valamint a hozzájuk kapcsolódó indikátorok alapján történik.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
változatának kivonata.
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Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási
órán/foglalkozáson?

A minősítési szakértő feladata, hogy a tanítási óra/foglalkozás látogatása során az óra- és
foglalkozásmegfigyelési napló32 szerint pontosan feljegyezze az órával/foglalkozással kapcsolatos
összes pedagógiai észrevételét. Az óra/foglalkozás látogatása alatt az indikátorok szerinti értékelés nem
lehetséges, erre az óra/foglalkozás megbeszélése után kerülhet sor az összes tapasztalat mérlegelése
után. Vannak indikátorok, amelyek egy adott tanítási órán/foglalkozáson nem értelmezhetőek, ebben az
esetben az adott indikátort az értékelésből ki kell hagyni (N. é. jelzés).

További információ a kompetenciák megfigyeléséről az Útmutató második, javított változatának
XII/C/6. fejezetében – 87. oldal

D)

Mi az óra vagy a foglalkozás látogatásának menete?

Az óra vagy a foglalkozás látogatása több szakaszból áll: a látogatás egyeztetéséből, a megfigyelés
előtti személyes találkozóból, az órák vagy a foglalkozások megfigyeléséből és az elemzésből. A
látogatás eredményét, a pedagógus munkájának a minősítését a szakértő az óra vagy a foglalkozás
elemzése után rögzíti az értékelőlapon. A látogatás menetét és a kapcsolódó dokumentumokat a
következő táblázat foglalja össze.
Az óra vagy a foglalkozás
látogatásának menete
Egyeztetés a látogatásról
Megbeszélés a látogatás
előtt

Tevékenységtípusok

Kapcsolódó dokumentumok

a látogatás egyeztetése
a pedagógus tájékoztatója
a szakértő tájékoztatója

tanulási-tanítási egység terve,
tematikus terv
óraterv, foglalkozásterv

Az óra vagy a foglalkozás
megfigyelése

megfigyelés és a
tapasztalatok rögzítése

óra- és foglalkozásmegfigyelési
napló

Az óra vagy a foglalkozás
elemzése

a pedagógus elemzése,
önreflexiója

az óra vagy a foglalkozás
megfigyelésén készült jegyzetek

a látogatók elemzése,
reflexiója
a pedagógus válasza a
reflexiókra
a következtetések,
tanulságok megfogalmazása
32

XII/D/6. fejezet az Útmutató második, javított változatában – 99. oldal
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Az óra vagy a foglalkozás
látogatását kiegészítő, nem
kötelező tevékenységek

az intézmény pedagógiai
programjának, az
intézményi
kompetenciamérések
eredményeinek
megismerése
a tanulócsoport,
gyermekcsoport egyéb
dokumentumainak
megismerése

A látogatás eredményének
a rögzítése

a látogatás adatainak és a
szakértő értékelésének a
rögzítése

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

pedagógiai program
kompetenciamérési dokumentumok
tanulói dokumentumok (tanulói
füzet, témazáró dolgozat, tanulói
e-portfólió stb.), a gyermekek egyéb
dokumentumai (rajzok stb.)

óra- és foglalkozáslátogatási
jegyzőkönyv
óra- és foglalkozáslátogatási
értékelőlap

1.) Hogyan történik a látogatás egyeztetése?
Az óra vagy a foglalkozás látogatása előtt a szakértő egyeztet a minősítési eljárásban részt vevő
pedagógussal, valamint az intézményvezetővel arról, hogy milyen időpontban, melyik szaktárgyból és
mely osztályait vagy csoportjait látogatja meg. Az előzetes egyeztetésen célszerű megbeszélni a
látogatás menetét és az időkeretet is, valamint azt, hogy milyen módon, milyen helyszínen és milyen
kezdési időponttal szervezik meg a látogatás előtti személyes megbeszélést, az órák vagy a
foglalkozások megfigyelését és az elemzést.

2.) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás
előtti megbeszélésének?
Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőzően fontos egy rövid, legfeljebb 5–15 perces
személyes találkozót szervezni a pedagógus, a látogató szakértő és a látogatásban részt vevő további
szakemberek, kollégák számára. Az előzetes megbeszélésen részt vesznek: a pedagógus, a szakértő és a
látogatásban közreműködő további szakemberek (például az intézmény vezetője, a tanulócsoport
osztályfőnöke stb.).
Az óra vagy a foglalkozás előtti megbeszélésen a pedagógus röviden tájékoztat:
 a gyermekcsoportról (a gyermekek jellemzőiről, előzetes tudásáról, készségeiről és képességeiről,
az aktuális körülményekről);
 az előzményekről (a házi feladatról, a megfigyelés helyéről a tanulási-tanítási egység
tervében/tematikus tervben stb.), a felkészülés folyamatáról és az óra vagy a foglalkozás főbb
nevelési-oktatási céljairól, valamint a tervezést meghatározó egyéb körülményekről;
 az óraterv/foglalkozásterv átadása minden közreműködőnek, a tanulási-tanítási egység
terve/tematikus terv bemutatása.
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított
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3.) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése és elemzése?
A megfigyelés a bevezetőben megadott nyolc pedagóguskompetenciára, valamint az ezekhez
kapcsolódó indikátorokra épül. Az óra(k)/foglalkozás(ok) megfigyelése után, a szakértő szükség szerint
kérhet időt, hogy a megfigyeléseit az indikátorok alapján összesítse és megfogalmazza kérdéseit.
Az elemzést a pedagógus reflexiója, önértékelése nyitja meg. A pedagógus egyrészt összefoglalja,
hogy mennyire tartja eredményesnek az órát vagy a foglalkozást, milyen mértékben sikerült
megvalósítania a kitűzött célokat, mi indokolja az eltérést, másrészt röviden értelmezheti, elemezheti a
történéseket, saját pedagóguskompetenciáit az óra vagy a foglalkozás alapján.
A pedagógus reflexiójának, önértékelésének lehetséges tartalmi elemei:
 véleménynyilvánítás az óra vagy a foglalkozás eredményességéről, az értékelés tömör indoklása;
 az óra- vagy foglalkozástervtől való eltérések indoklása;
 az óra vagy a foglalkozás történéseinek rövid értelmezése és elemzése;
 a pedagógus saját munkájának és személyének rövid értékelése a pedagóguskompetenciák
tükrében.
A pedagógus önértékelését a látogatáson részt vevő további személyek reflexiói követik. Ezután a
szakértő elemzi az órát. Az óra vagy a foglalkozás elemzése egyrészt az óra vagy a foglalkozás
menetének rövid áttekintése alapján, másrészt az előzetesen megadott nyolc pedagóguskompetencia és
az ezekhez kapcsolódó indikátorok alapján történik. Az elemzésben szerepet játszanak az általános
pedagógiai-pszichológiai és a szaktárgyi szempontok egyaránt. Fontos, hogy az elemzők állításaikat
minden esetben az óra vagy a foglalkozás tervezésével és megtartásával kapcsolatos konkrét adatokkal,
megfigyelésekkel, tapasztalatokkal támasszák alá. Ebben segíthetnek a megfigyelés során készített
jegyzetek, illetve a megfigyelési napló.
A szakértő elemzése, értékelése után a pedagógus lehetőséget kap arra, hogy válaszoljon az elemzés
során megfogalmazott véleményekre, a felmerült kérdésekre. Nem javasoljuk, hogy a pedagógus
közvetlenül az elemző szakértők megszólalásai után, külön-külön reflektáljon a hallottakra. Célszerűbb
az elemzés legvégén összefoglalóan megfogalmaznia gondolatait, ezért hasznos, ha az elemzés közben
jegyzeteket készít.
A pedagógus elemzést záró megszólalásának lehetséges tartalmi elemei:
 véleménynyilvánítás az elhangzottakkal kapcsolatban;
 tömör, összefoglaló válaszok a felmerült kérdésekre;
 utalás saját fejlesztési tervére a látogatáson elemzett, a megfelelően erős és a fejlesztendő
kompetenciáival kapcsolatban.
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4.) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óra/foglalkozáslátogatással kapcsolatban?
A pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el, hogy ki vehet részt az óra-/foglalkozás látogatásán.
Az óra-/foglalkozás megbeszélésén elhangzott információk csak a pedagógus engedélyével hozhatók
nyilvánosságra.
A szakértő megtekintheti a tanulók füzeteit, feladatlapjait, dolgozatait, ha szükségesnek tartja a
pedagógusról alkotott szakmai vélemény kialakításához.
A tanítási óra/foglalkozás tervének elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a
pedagógus, vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óra/foglalkozástervvel dolgozik, igazítsa azt a tanulócsoport profiljához, és megfelelő forrásmegjelöléssel,
hivatkozással lássa el az óra-/foglalkozástervet.

5.) Melyek a látogatás dokumentumai?
A látogatáshoz kapcsolódóan mind a pedagógus munkáját, mind a szakértő munkáját különféle
dokumentumok támogatják.
A látogatás választható és kötelező dokumentumai
Választható dokumentumok
A pedagógus munkájához
kapcsolódó dokumentumok
A szakértő munkájához
kapcsolódó dokumentumok

Kötelező dokumentumok
tematikus terv (tanulási-tanítási
egység), óraterv,
foglalkozásterv

óra- és foglalkozásmegfigyelési
napló, a pedagóguskompetenciák
és az indikátorok értelmezése a
látogatás kontextusában

óra- és foglalkozáslátogatási
jegyzőkönyv, az
órá(k)/foglalkozás(ok)
kompetencialapú értékelőlapja

A pedagógus tervezési munkájának fontos dokumentumai: a különféle tanulási-tanítási egységeket
leíró tervek, például a tematikus terv és az óraterv vagy a foglalkozásterv. A tanmenet bemutatása nem
kötelező, bár hasznos lehet mind a pedagógus, mind a szakértő számára. A tematikus terv (az adott
tanulási-tanítási egység) kötelezően bemutatandó dokumentum a szakértő számára. A tematikus terv
segíti a meglátogatott órát vagy foglalkozást a nevelési-oktatási folyamatban elhelyezni, az abban
betöltött szerepét, céljait meghatározni. A tervezés támogatására választható sablonokat és kidolgozott
szaktárgyi mintákat ajánl az Útmutató második, javított változat 10-19. sz. melléklete (130-145. oldal).
A látogatásra kijelölt óra vagy foglalkozás tervét az órát vagy a foglalkozást megelőző megbeszélésen
a pedagógus kötelezően átadja minden olyan szakembernek, kollégának, aki a látogatáson részt vesz. Az
óraterv és a foglalkozásterv elkészítéséhez az Útmutató melléklete sablonokat ajánl, de ezektől eltérő
formákat is választhat a pedagógus. Az óraterv vagy a foglalkozásterv egy példányát a látogatási
jegyzőkönyvhöz a szakértő mellékletként csatolja. A pedagógus bármely formáját választhatja az
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óratervnek vagy a foglalkozástervnek. A következő táblázatban az óra-/foglalkozásterv tartalmi elemei
jelennek meg.

A fejléc tartalma:

Az óra- és a foglalkozásterv lehetséges tartalmi elemei
A pedagógus adatai:
 név,
 szak,
 iskola stb.
Az óra vagy a foglalkozás adatai:
 a műveltségi terület/tantárgycsoport, a szaktárgy neve;
 az évfolyam, az osztály, a gyermekcsoport;
 az óra, a foglalkozás időpontja;
 az óra, a foglalkozás témája, helye a tanulási-tanítási egységben;
 az óra, a foglalkozás cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd(ök),
készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (tények, fogalmak,
szabályok, összefüggések stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint
megnevezése (felismerés, megértés, értelmezés, alkalmazás stb.);
 kapcsolat más területekkel;
 az óra, a foglalkozás didaktikai feladatai: új ismeretek elsajátítása,
alkalmazása, rendszerezése, rögzítése, ellenőrzése-értékelése;
 felhasznált
források
(tankönyv,
munkafüzet,
feladatés
szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom
stb.).

Az óra/foglalkozás
leírása, a nevelésioktatási stratégia
bemutatása:

 az óra, a foglalkozás időkeretének bemutatása;
 az óra, a foglalkozás felépítésének (tartalmi, didaktikai egységeinek)
bemutatása;
 a szervezési módok/munkaformák megnevezése (frontális, egyéni, páros
és csoportos munka stb.)
 tanítási és tanulási módszerek bemutatása:
 a tanulók, a gyermekek tevékenységének a bemutatása;
 a pedagógus tevékenységének a bemutatása
 az alkalmazott eszközök megjelölése
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 az óra, a foglalkozás tartalmához és megszervezéséhez kapcsolódó
kiegészítések;
 a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések;
 az eszközök használatához kapcsolódó leírások;
 az órával és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók stb.

Az óraterv és a
foglalkozásterv
mellékletei:

 a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak, gyermekeknek szánt
formátumban;
 az óratervben, foglalkozástervben megadott, nem saját feladatok pontos
forrásának feltüntetése;
 az órán, a foglalkozáson felhasznált szövegek, képek a forrás pontos
megnevezésével;
 az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák);
 a táblakép;
 a kivetítendő diák képe;
 a feladatok megoldása stb.

A szakértő számára bemutatandó tematikus tervhez is ajánl az Útmutató sablont, de ettől is eltérhet a
pedagógus. A következő táblázat a tematikus terv javasolt tartalmi elemeit foglalja össze.
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részei
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A tematikus terv javasolt tartalmi elemei
A pedagógus adatai:
 név,
 szak,
 iskola stb.
A tematikus terv adatai:
 a műveltségi terület, a tantárgy neve;
 a tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere;
 a tanulási-tanítási egység témája;
 lehetséges tantárgyi kapcsolatok;
 az évfolyam, az osztály, a gyermekcsoport megnevezése;
 a felhasznált források.

A tematikus tanulásitanítási egység
bemutatása:

 a tanulási-tanítási egység időkeretének, az óraszámnak, a foglalkozások
számának a bemutatása;
 a tanulási-tanítási egység témájának órákra, foglalkozásokra bontása;
 az órák, foglalkozások céljának és feladatainak rövid megfogalmazása;
 az egyes órákhoz, foglalkozásokhoz kapcsolódó fejlesztési területek
(attitűdök, készségek, képességek);
 az ismeretanyag (a fogalmak, szabályok stb.);
 az egyes órákon, foglalkozásokon alkalmazott fő módszerek és
munkaformák;
 a jellemző eszközök;
 a fontosabb házi feladatok megjelölése stb.;
 az ellenőrzés-értékelés tervei (módszerek, eszközök).

Megjegyzések:

 a tanulási-tanítási egység tartalmához kapcsolódó kiegészítések;
 a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések;
 az órákkal, a foglalkozásokkal és a tanulócsoporttal, gyermekcsoporttal
kapcsolatos egyéb reflexiók;
 javaslatok a tematikus terv átdolgozására stb.
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